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Sammanträdesrum Amiralen

Närvarande:
Helena Lindholm – lämnade under punkt 6dii.
Gun.Britt Andersson
Kim Forss
Arne Bigsten – lämnade under punkt 6dii.
Torgny Holmgren – lämnade under punkt 6dii.
Fredrik Uggla
Eva Lithman
Johan Schaar
Lennart Peck
Jan Pettersson
Per Trulsson
Markus Burman
Eva Mineur
Richard Sannerholm – lämnade efter punkt 6c.
Anna Bäckman
Lena Johansson de Chateau – lämnade under
punkt 6dii.
Sara Kjellström – lämnade under punkt 6dii.
Frånvarande:
Julia Schalk
Camilla Goldbeck Löwe
1. Öppnande av mötet
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet från expertgruppsmötet 2017-12-19 godkändes
4. Administrativa frågor
a. Återrapportering
Helena och Jan återrapporterade från ett besök hos Sidas vetenskapliga
råds internat den 7/2.
Gun-Britt och Markus rapporterade ifrån EBA:s DDB seminarium som
arrangerades tillsammans med FUF den 22/1. Josefin Sundqvist
presenterade sin DDB 2018:01 “Beyond an instrumental approach to
religion and development - challenges for church-based healthcare in
Tanzania”.
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EBA:s kansli hade den 5/2 besök av två forskare från Sydkorea, som ville
diskutera ett eventuellt samarbete kring en ny akademisk internationell
tidskrift om utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete.
Helena, Gun-Britt och Jan rapporterade från en första träff med
Statskontoret den 19/1 med anledning av deras översyn av EBA. Detta
möte var mest av informationskaraktär. En längre träff med kansliet sker
den 8/2.
Per Trulsson gav en kort rapport från Delmis senaste seminarium kring
migration.
5. Information
a. Budget & budgetäskande
Jan rapporterade om budget 2018 och budgetäskande 2019.
b. Jan informerade om personalsituationen på kansliet. Vakansen efter
Richard Sannerholm fylls genom att Mats Hårsmar återkommer till EBA
under augusti. Tidsglappet fylls av en vikarie. Rekryteringsprocessen av
ytterligare en utredningssekreterare pågår. Kravprofilen för detta
förordnande föredrogs.
c. Per Capsulum-beslut sedan förra mötet: Per den 31/1 beslutades att utse
Arne till referensgruppsordförande för AidDatas studie om Kambodjas
decentraliseringsreform.
6. Projekt
a. Rapporter för beslut
(i) Valuta
Arne Bigsten, referensgruppsordförande för studien, redogjorde för
rapporten som är skriven av Númi Östlund. Rapporten belyser
valutafluktuationers betydelse för biståndseffektivitet utifrån
beräkningar med bas i svenskfinansierade projekt. Rapporten
innehåller också en diskussion om riskhantering och konkreta
rekommendationer ges.
Expertgruppen menar att studien är gedigen, tydlig och praktisk med
betydelse även utanför Sverige. Positivt med tydliga
rekommendationer. Till ett kommande seminarium vore det
intressant att ta med den privata sektorns erfarenheter av hantering
av valutafluktuationer.
Beslut: Rapporten godkändes
(ii) Länkar mellan humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd
Denna rapport tas fram tillsammans med DEval, EBA:s tyska
motsvarighet. Samarbetet är upplagt så att studien författas av ett
utvärderarteam från DEval, som finansierar själva författandet av
studien, medan EBA bidrar med granskning och synpunkter genom
externa peer reviewers, deltagande i referensgrupp (Kim Forss,
Malin Mobjörk, Jan Pettersson) och slutkommentarer från såväl
kansli som expertgruppsledamöter. EBA har också huvudansvar för
studiens lansering. Expertgruppen godkände rapporten (i form av ett
slutgiltigt utkast) den 11 oktober och överlät till DEval att färdigställa
rapporten och att ta hänsyn till expertgruppens synpunkter. I enlighet
med överenskommelsen har rapporten redigerats och
språkgranskats. Dess nuvarande form har godkänts och accepterats
i sin helhet av DEval.
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DEval har nu meddelat att de har problem med att få rapporten
formgiven och publicerad i tid, främst på grund av flaskhalsproblem
hos deras underleverantörer. De har därför kommit med frågan om
EBA kan tänka sig att publicera rapporten i sin rapportserie.
Expertgruppen noterar att långt ifrån alla av de kommentarer som
framfördes i november har tagits tillvara. Slutsatsen är ändå att
rapporten i sin nuvarande form håller en tillräcklig kvalitet för att ingå
i EBA:s rapportserie. Det är ett angeläget ämne. Lansering kan
lämpligen ske genom att kompletterande perspektiv också ges i ett
smeinarium med fokus på nuläget och en framtida uppbyggnad av
Syrien
Beslut: Rapporten godkänns och publiceras som EBA-rapport.
b. Rapport för diskussion
Biståndsanalys
Expertgruppen ansåg att utkastet hade utvecklats bra. Det fanns
dock som alltid förbättringspotenital. Ett antal olika förslag lyftes
fram.
Per informerade om tidsplanen för arbetet. Ledamöter ombads att
inkomma med skriftliga kommentarer senast 11/2 för att möjliggöra
ytterligare en kortare runda av förtydliganden innan utkastet går till
språkgranskning 16/2.
c. Projektförslag för beslut
(i) Life below water
Expertgruppen noterar att ämnet är en politiskt prioriterad fråga,
men ställer sig frågande till om det finns tillräckligt med material för
att kunna genomföra studien. Därtill ställer man sig frågande till om
det är ändamålsenligt att bara titta på Norden, rimligtvis finns det
mycket att lära även av andra länders verksamhet inom
fiskerisektorn. Det lyftes även fram att fokus behöver vara på det
svenska biståndet och vad Sverige har att lära. Därvidlag lyftes det
fram att studien borde omfatta även EU:s bistånd.
Beslut: Kansliet återkopplar expertgruppens synpunkter till
författarna och inbjuder dem att återkomma med ett reviderat förslag
för nytt beslut.
(ii) Democracy, State and Development
Förflagsställaren har efter expertgruppens återkoppling på ett
tidigare utkast (november 2017) inkommit med projektförslaget
”Democracy and the State in Africa: New Challenges for Donors”.
Expertgruppen tycker att förslaget är intressant, men efterfrågar
vissa preciseringar: att det framgår att det främst är östafrikanska
länder som studeras; att den empiriska metoden, i synnerhet
hanteringen av kvantitativa data och urvalet av intervjupersoner,
förtydligas; samt att budgetposterna tydligare specificeras.
Beslut: Men hänsyn till ovanstående medskick delegeras beslutet
om rapportens igångsättande till ordförande.
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(iii) Klimat
En utlysningstext om utvärdering av klimatsatsningen har tagits
fram. Expertgruppen anser att förslaget är bra men kom med vissa
mindre synpunkter såsom t.ex. en del alternativa formuleringar.
Beslut: Förslaget tas vidare och går vidare till utlysning
(iv) Migration
Kansliet meddelade inledningsvis att beslut precis tagits i Delmi:s
styrelse om att de är redo att delta i projektet i enlighet med vad som
framgår av projektförslaget.
Expertgruppen anser att ämnesområdet är intressant men att syftet
med och mervärdet av studien bättre behöver preciseras.
Beslut: Förslaget bearbetas i enlighet med kommentarer.
Ordförande ges mandat att godkänna den slutliga versionen. En
diskussion tas därefter med Delmi för att initiera studiens första fas.
d. Projektförslag för diskussion
(i) Eventuellt projektförslag om FN:s finansiering och
utvecklingseffektivitet
Författarna till rapport 2017:11 har inkommit med en projektidé om
en uppföljning till rapporten. Frågan är om det finns intresse av att
utveckla förslaget vidare. Expertgruppen anser att kunskapssluckan
inte är särskilt stor kring ämnet och att studien därmed inte skulle
bidra till mycket ny kunskap.
Beslut: Författarna meddelas att det inte finns intresse för ett
projektförslag om frågan.
(ii) Riktad utlysning om Sidas anslagskonstruktion
Kansliet har själv inkommit med en projektidé om fördelningen
mellan sak och förvaltningsanslag i Sidas anslagskonstruktion.
Expertgruppen anser att det är en intressant fråga som kan skäras
på många olika sätt. Expertgruppen ser gärna att kansliet arbetar
vidare med förslaget.
Beslut: Kansliet tar fram ett fullt projektförslag
e. Information om kommande seminarier
Nästa seminarium hålls den 13/2, ”The politics of the results agenda: What
can we learn from development cooperation history in Sweden and the
UK?”. Janet Vähämäki kommer att presentera sin DDB på ämnet och två
brittiska forskare bidrar med det brittiska perspektivet. Kommentarer av
Lennart Peck och Rebecka Kitzing Ivarsson, Sida.
21/2, presenteras hållbarhetsreapporten (2017:12) på Sida. Markus
presenterar. Jan modererar. Kim deltar i ett samtal tillsammans med
Pernilla Sjäquist Rafiqui (Sida) och Anna Liljelund Hedqvist (NIRAS).
f.

Information om pågående projekt
Företaget som genomför landutvärderingen om Bosnien Herzegovina har
också har ett annat uppdrag beställt av Sida på utlandsmyndigheten. Kim
informerade om hur eventuell intressekonflikt hanteras, bland annat genom
dokumentation och full transparens mellan författarna, Sida och EBA:s
referensgrupp.
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7. Övriga frågor
Fredrik tog under övriga frågor upp frågan om expertgruppen ansåg att hans nya
anställning kopplad till the Graduate Institute (som delfinansieras av Sida) är
oförenlig med hans roll som ledamot respektive författare till studien om
jämställdhetsintergrering. UD har tidigare meddelat att de inte har något att invända
mot Fredriks engagemang. Fredrik lämnade sedan rummet.
Expertgruppens mening var att de varken såg några avgörande hinder för Fredrik att
stanna kvar i expertgruppen eller slutföra följeforskningen men att det är viktigt att
denna information tas till protokollet med noteringen att expertgruppen förutsätter att
Fredrik återkommer i frågan om potentiell oförenlighet skulle uppstå framöver. (Ad
notam: kanslichefen stämde efter mötet av denna position med ordföranden.)
Det konstaterades att det var länge sedan expertgruppen hade en generell
diskussion om hur expertgruppen bör hantera eventuella jävssitationer. Frågan läggs
som en egen punkt vid ett kommande sammanträde.
Eva uppdaterade status för ”CPAN fas 2”. En stor finansiär har dragit in sin
finansiering vilket gör att CPAN föreslagit en smalare studie om civila samhället och
antidiskrimineringsåtgärder, som dock resulterar i en egen EBA-rapport istället för
som tidigare en samfinansiering i ett större projekt. Julia (referensgruppsordförande)
har meddelat att hon ser att detta passar väl in som komplement till den tidigare
rapporten. Fokus kommer att ligga på sociala grupper (såsom HBTQ) samt kvinnor.
EBA tar vidare förslaget med CPAN.
8. Mötet avslutas

