
 
 
 
  

  
Redogörelse för Expertgruppens möten och beslut (februari-juni2013) 
 
Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella 
bistånd inrättades den 31 januari 2013. Expertgruppen har under 
perioden februari-juni 2013 genomfört fyra möten. Nedan redovisas i 
korthet de möten och frågor som har behandlats under perioden.  

Sammanträde 1, den 18 februari 2013 

Kl. 09:00-11:00, Fredsgatan 6 
Konstituerande sammanträde för expertgruppen. 
 
Närvarande:  
Lars Heikensten  ordförande 
Eva Lindström vice ordförande 
Kim Forss ledamot 
Maria Gustavson ledamot 
Torgny Holmgren ledamot 
Eva Lithman ledamot 
Anna Nilsdotter ledamot 
Hans Rosling ledamot 
Julia Schalk ledamot 
Jakob Svensson ledamot 
Johanna Stålö UD-USTYR 
 

 Mötet öppnades 
 

 Godkännande av dagordning. 

 

 Presentation av samtliga ledamöter. 

 

 Genomgång av kommittédirektiv och kommittéförordningen och 
diskussion inom gruppen kring mandat och uppdrag samt 
formerna för att genomföra verksamheten.  

Bilaga 2 till protokoll 
2013-10-08 
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 Diskussion kring expertledamöternas roll och arbetsuppgifter 
samt ersättningsnivåer för ledamöters arbete.  
 

 Redogörelse av rekryteringsläget för expertgruppens kansli; att 34 
personer sökt tjänsten som kanslichef och 240 personer som 
utredningssekreterare. Bemanningen av kansliet inleds med 
rekryteringen av kanslichef.  

 

 Diskussion inom gruppen kring förslaget att inleda verksamheten 
med ett seminarium alternativt rund-bords-samtal med relevanta 
personer. Vidare resonerade expertgruppen kring betydelsen av 
att så snart som möjligt utforma ett principdokument om vad 
expertgruppen ska ägna sig åt.  

 

 Beslut om mötestider under våren för expertgruppen (18/3, 22/4, 
13/5 och 13/6).  

Sammanträde 2, den 18 mars 2013 

Kl. 14:00-16:30, Fredsgatan 6 
 
Närvarande:  
Lars Heikensten  ordförande 
Eva Lindström vice ordförande 
Kim Forss ledamot 
Maria Gustavson ledamot 
Torgny Holmgren ledamot 
Eva Lithman ledamot 
Anna Nilsdotter ledamot 
Hans Rosling ledamot 
Jakob Svensson ledamot 
Johanna Stålö UD-USTYR 
 
Frånvarande:  
Julia Schalk, ledamot 
 

 Mötet öppnades. 
 

 Dagordningen godkändes. 

 

 Redogörelse över rekryteringsläget till expertgruppens kansli. 
Ledamöterna var överens om att det är expertgruppen som fattar 
beslut om kanslichef och att den personen sedan får leda arbetet 
med den fortsatta rekryteringen.  
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 Arbetsformer för expertgruppen.  
Beslut: ett dokument avseende expertgruppens arbetsformer ska 
utformas så snart ett kansli har etablerats. En hemsida ska också 
utarbetas under ledning av kansliet.  
 

 Diskussion kring expertgruppens första aktivitet; ett seminarium 
som planeras till i maj med sakkunniga inom området bistånd och 
utvecklingsfrågor. Eva Lindström, Torgny Holmström och Jakob 
Svensson fick i uppdrag att vidare planera för seminariet.  
 

 Presentation av förslag till projekt. Samtliga ledamöter lämnade 
förslag på teman för kommande studier för expertgruppen.  

 

 Övriga frågor 
o Informationspunkt om OECD DAC Peer Review av 

svenskt bistånd.  
o Diskussion kring jävsituationer.  

Beslut: att samtliga ledamöter uppmanades att skicka en 
lista över externa uppdrag som kan innebära jäv (direkt 
eller indirekt). Kanslichefen ansvarar för att relevant 
information delges alla i expertgruppen.  

 

 Mötet avslutades 
 

Sammanträde 3, den 22 april 2013 

 
Kl. 14:00-16:00, Fredsgatan 6 
 
Närvarande:  
Lars Heikensten  ordförande 
Eva Lindström vice ordförande 
Kim Forss ledamot 
Maria Gustavson ledamot 
Torgny Holmgren ledamot 
Eva Lithman ledamot 
Hans Rosling ledamot 
Julia Schalk ledamot 
Jakob Svensson ledamot 
Johanna Stålö UD-USTYR 
 
Frånvarande: 
Anna Nilsdotter, ledamot 
 

 Mötet öppnades. 
 

 Dagordningen godkändes.  
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 Minnesanteckningar godkändes.  

 

 Information om rekryteringsläget avseende kanslichef. Beslut: att 
överlåta till ordföranden och vice ordföranden att fatta beslut om 
kanslichef.  

 

 Johanna Stålö, UD, redogjorde för förslag till budget 2014-2016 
för Expertgruppen. Gruppen hade inget att erinra.  

 

 Redogörelse för expertgruppens seminarium den 28 maj kl. 08:30-
12:30 i Rosenbads konferenscenter. Information om seminariet 
kommer spridas genom såväl allmän inbjudan som riktad 
inbjudan till ett antal utvalda personer.  

 
 

 Övriga frågor: 
o Information om genomförda och planerade möten mellan 

expertgruppens ledning och Sida samt med 
biståndsministern.  

o Information om OECD DAC:s utvärderingsnätverk och 
kontakterna med detta. Gruppen bedömer det lämpligt att 
ansluta till nätverket.  

o Den kommande kanslichefen får i uppdrag att ta fram en 
kort promemoria med förslag till inriktning av 
Expertgruppens framtida arbete.  

o Gruppen enades att ställa in mötet den 13 maj till förmån 
för ett längre möte den 13 juni.  
 

 Mötet avslutades 
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Sammanträde 4, den 13 juni 2013 

 
Kl. 13:00-16:00, Fredsgatan 6 
 
Närvarande:  
Lars Heikensten  ordförande 
Eva Lindström vice ordförande 
Kim Forss ledamot 
Maria Gustavson ledamot 
Torgny Holmgren ledamot 
Eva Lithman ledamot 
Anna Nilsdotter ledamot 
Hans Rosling ledamot 
Julia Schalk ledamot 
Jakob Svensson ledamot 
Johanna Stålö UD-USTYR 
Sonja Daltung kanslichef 
 

 Mötet öppnades. 
 

 Dagordningen godkändes.  

 

 Minnesanteckningar godkändes.  

 

 Gruppen reflekterade kring seminariet som genomfördes den 
28/5 kl. 8:30-12:30 på temat ”Vad vet vi om utveckling och 
bistånd?” Många ledamöter upplevde seminariet positivt; att det 
hade präglats av god stämning och att det uppfyllde sitt syfte. Det 
var tydligt att det finns stor intresse och höga förväntningar på 
expertgruppen. Flera intressanta frågeställningar och förslag 
fördes fram under seminariet.  
Beslut: anteckningar från seminariet, bilagor och länk till 
webbsändningen ska läggas upp på hemsidan.  
 

 Genomgång och diskussion av expertgruppens strategi och 
arbetsformer.  
Beslut: två styrdokument bör utformas, dels ett strategidokument 
för verksamheten som uppdateras efter hand, dels ett dokument 
avseende arbetsformer som är mer permanent. Dokumenten ska 
finnas tillgängliga på expertgruppens hemsida. Kanslichefen får i 
uppdrag att utarbeta förslag till dokument med ledning av den 
diskussion som fördes på mötet.  
 

 Diskussion om projektförslag avseende verktyg för att illustrera 
statistik om biståndsflöden. Hans Rosling anmäler delikatessjäv 
då han känner de som står bakom förslaget. I diskussionen som 
följde lyftes bl.a. frågor om vad det finns för statistik, om det är 
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expertgruppens roll att ta fram verktyg för att illustrera olika 
datauppgifter samt frågor om upphandling.  
Beslut: frågan bordlades.  
 

 Sonja Daltung redogjorde för rekryteringsläget. 
 

 Ersättning till kommittéledamöter: Sonja Daltung redogjorde för 
förslag från UD beträffande principer för ersättning. 
Ordföranden åtog sig att ta upp en diskussion med UD om 
beslutsordningen för ersättning till expertgruppens ledamöter.  

 

 Övriga frågor: 
o Eva Lithman lyfte frågan om i vilken utsträckning 

expertgruppen ska samarbeta med DAC och delta i olika 
internationella uppdrag.  

o Kim Forss informerade om att Ray Rist, ordförande i 
IDEAS skulle vara i Sverige i augusti. Ordförande tackade 
och uppmanade ledamöterna att delge denna typ av 
information till kansliet som då kan ordna möten. 

o Förslag till förkortning på expertgruppens namn 
efterfrågades. Ledamöterna uppmanades att maila förslag 
till kansliet.  

o Förslag på mötestider för höst och vår kommer skickas ut 
inom kort.  

 

 Mötet avslutades 
 


