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1. Öppnande av mötet
2. Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte godkändes.
4. Administrativa frågor
a. Rutiner för behandling av rapporter

Viljan med denna punkt är att stämma av om alla ledamöter har
samma bild av den ändring i rutin som diskuterades vid EBA:s
internat på Smådalarö i oktober 2017. I huvudsak handlar ändringen
om att i ett tidigt läge förbereda författare på att rapporten kan
komma upp på beslut under ett andra möte för att ta hand om
expertgruppens synpunkter.
Expertgruppen enades om att arbetet ska bedrivas så i samarbete mellan
författare och referensgrupp att rapporterna ska vara färdiga för beslut efter
diskussion av expertgruppen vid ett första sammanträde. I de fall
expertgruppen har många synpunkter på en rapport, kan den dock behöva
revideras och tas upp för beslut en andra gång. Inga ändringar görs i
dagsläget i arbetsformerna, men denna kan uppdateras vid senare tillfälle.

b. Iris Luthman tillträder den 15 mars som vikarierande biträdande
utredningssekreterare. Hon kommer närmast från Delmi och kommer att
arbeta i kansliet till sista augusti. Mats Hårsmar tillträder som
utredningssekreterare den 15 augusti.
5. Information
a. Verksamhetsplanen gicks igenom och några av aktiviteterna i planen
diskuterades, bland annat Almedalsveckan. EBA planerar inte att ha några
egna aktiviteter i Almedalen. Ledamöter (och kansliet) har möjlighet att för
EBA:s räkning omvärldsbevaka, av kostnadsskäl i första hand genom
dagsbesök.
Aprilmötet den 18 april kommer att vara heldagsmöte. Mer information om
exakta tider skickas ut så snart som möjligt.
6. Projekt
a. Rapport för beslut
i. Biståndsanalys 2018
Per informerade om vad som skett i arbetet med Biståndsanalys
sedan den senaste avstämningen med expertgruppen och vad som
återstår att göra efter dagens möte. Expertgruppen gav några
enstaka förslag på ändringar i formuleringar och ordval.
Beslut: Med föreslagna förändringar införda ansågs rapporten vara
färdig för tryck och överlämnande till UD.
Lansering av rapporten diskuteras under punkt 6e.
ii. A review of the evidence on General Budget Support
I samband med att godkännande om att gå vidare med
rapportförslaget togs även ett beslut om att addera ett svenskt
perspektiv. Därför har en konsult skrivit en kompletterande
underlagsrapport. Torgny Holmgren, referensgruppsordförande till
studien, menar att studien är en solid litteraturstudie som
konkluderar hur biståndsgivarna använt budgetstödet. Tillsammans
med den svenska delen ger studien en bra bild av området.
Expertgruppen menar, likt referensgruppsordförande, att studien är
lärorik och slår hål på en del myter om både korruption och
fattigdom. Dock skulle slutsatserna kunna lyftas fram och göras mer
läsvänliga genom en tydligare layout. Även rekommendationerna
kan artikuleras ytterligare. Underlagsrapporten var mycket
uppskattad av exeprtgruppen.
Beslut: Rapporten godkändes
b. Rapport för diskussion
c. Projektförslag för beslut
i. Utlysning om sak- vs. förvaltningsanslag
Kansliet har arbetat fram ett förslag på studie som handlar om sakvs. förvaltningsanslag på Sida. I stort anser expertgruppen att frågan
är intressant, men att den kan omformuleras något för att komma åt
ännu mer relevanta aspekter i frågan.
Beslut: Utlysningen tas vidare, ett nytt uppdaterat förslag tas fram
efter inkomna synpunkter. Beslut tas senare per capsulum.
ii. Evidence summaries in support of SDG14 “Life below water”.

På basis av de synpunkter som framkom vid expertgruppens
senaste möte har förslagsställarna reviderat sitt förslag.
Expertgruppen ansåg att de förändringar som gjorts svarade väl mot
de medskick som då gjordes. Det efterfrågades särskilt om
förslagsställarna även skulle kunna ta med lärdomar från länder som
inte är utvecklingsländer, men som har en omfattande egen
fiskeriindustri (t.ex. Irland och Portugal).
Beslut: Förslaget godkändes.
d. Projektförslag för diskussion
e. Information om kommande seminarier
Markus informerade om status för Swedfundrapporten. En presentation av
rapporten kommer göras för Swedfunds styrelse. Dessutom kommer ett
öppet seminarium att hållas.
En lansering av översikten om samband mellan det humanitära biståndet
och utvecklingsbiståndet planeras i april-maj. En diskusson om lansering
pågår mellan kansliet och involverade ledamöter i expertgruppen.
Presentationen av Biståndsanalys kommer göras i form av en dragning för
ss Modéer, samt presentationer för särskilt berörda på UD och Sidas
ledningsgrupp. Utestående fråga till Utrikesutskottet samt om presentation
för en större skara på Sida. Huruvida ytterligare någon form av presentation
skulle göras och i så fall i vilken form och för vem diskuterades. Möjligheten
att kombinera det med ett ”författarforum” av något slag lyftes bl.a. fram,
liksom möjligheten att göra riktade informationsinsatser kring rapporten till
enskilda journalister eller media. Kansliet fick i uppdrag att tänka vidare
kring de uppslag som framkommit.
EBA deltar i DEVRES-konferensen i Göteborg 21-23 augusti. EBA-studien
om ägarskap, Promoting multi-stakeholder ownership in a changing world,
presenteras i en session. Dessutom pågår planering för en session i EBA:s
egen regi.
f.

Information om pågående projekt
Det noterades att projekt-och seminarilistan skickats ut.

7. Diskussion
8. Övriga frågor
Johan informerade om ett möte som nyligen ägt rum i Sverige där sr Lövin verkat för
att få till en Global Compact för icke-öronmärkt finansiering av FN. Lennart åtog sig
att bjuda in ansvariga på UD för att berätta mer om detta och ev. andra multilaterala
frågor av vikt vid ett kommande expertgruppsmöte.
9. Mötet avslutas

