Protokoll

2013-11-05
Expertgruppen för utvärdering och analys av
Sveriges internationella bistånd
Expertgruppens möte
Tisdagen den 5 november, kl. 9:00-12:00
Karlavägen 100, lokal Översten, plan 8

Närvarande:

Lars Heikensten, ordf.
Eva Lindström (§1-4), v ordf.
Maria Gustavson, ledamot
Eva Lithman, ledamot
Anna Nilsdotter, ledamot
Hans Rosling, ledamot
Julia Schalk, ledamot
Jacob Svensson, ledamot
Johanna Stålö, expert
Sonja Daltung, kanslichef
Mats Hårsmar, utredningssekreterare
Emma Öståker, utredningssekreterare
Tanja Rasmussen, Statssekreterare, UD (§5)
Helen Eduards, enhetschef, UD (§5)

Frånvarande:

Torgny Holmgren, ledamot
Kim Forss, ledamot

§1
Ordförande Lars Heikensten välkomnade samtliga deltagare och
sammanträdet öppnades.
§2
Dagordningen godkändes.
§3
Protokoll från förra mötet godkändes, med preciseringen att Eva
Lithman’s rapportering från OECD-DAC:s EvalNet är ett frivilligt
initiativ. Kansliet uppmanades publicera protokollet på expertgruppens
hemsida.
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§4 Administrativa frågor
a. Rekrytering till kansliet:
Sonja Daltung informerade om att rekrytering av en kvalificerad
assistent påbörjats, att det i stort sett är klart med rekryteringen
av en fjärde utredningssekreterare till kansliet, samt att
rekrytering av vikarie för Sundewall under 9 månader 2014 är i sitt
slutskede.
b. Återrapportering från möten:
Lars Heikensten informerade om sitt möte med nytillträdda
statssekretaren Tanja Rasmussen. Eva Lindström rapporterade
från seminariet den 31 oktober ’Svenskt bistånd mot nya mål?’,
följt av kommentarer från andra expertgruppsmedlemmar som
deltog i seminariet. En diskussion fördes om vilka slutsatser som
seminariet föranleder för gruppens fortsatta arbete. Sonja
Daltung informerade om att kansliet kommer genomföra ett
studiebesök i Paris i slutet av november.
c. Ersättning till ledamöter:
Lars Heikensten presenterade efter omfattande överläggningar
och diskussioner med UD ett förslag till ersättnings-principer
och –nivåer (bilaga 1).
Beslut: Expertgruppen beslutade i enlighet med förslaget.
Uppdrogs åt kansliet att ta fram formulär för ansökan om
ersättningar.
d. Ersättningsnivåer för talare och skribenter:
Ett omarbetat förslag till ersättningsprinciper- och nivåer för
talare och skribenter presenterades (bilaga 2).
Beslut: Expertgruppen fastställde de föreslagna principerna.
e. Arbetsformer och strategi:
Omarbetade utkast till verksamhetsstrategi och arbetsformer
presenterades. Inga ytterligare synpunkter på arbetsformerna
framfördes. Vad gäller verksamhetsstrategi diskuterades
skrivningar kring fattigdoms-definition, och kring tillgång på
skribenter.
Beslut: Expertgruppen beslutade anta båda dokumenten, med
smärre revideringar av strategidokumentet. Uppdrogs åt
ordförande och kansli att revidera strategidokumentet och
därefter publicera båda dokumenten på hemsidan.
f. Rapport till regeringen:
Enligt direktiven ska expertgruppen vid sidan av årlig rapport till
regeringen två gånger per år informera Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) om hur arbetet fortskrider. Förslag till
rapport presenterades.
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Beslut: Expertgruppen beslutade avlämna föreslagen rapport efter
översyn av skrivningarna kring pågående projekt.
g. Namn:
Efter bearbetning av inkomna namnförslag och omröstning
presenterade kansliet ett förslag till förkortning, svenskt och
engelskt namn på expertgruppen.
Beslut: Expertgruppen antog namnet ’Expertgruppen för
Biståndsanalys’, EBA, med engelskt namn ’Expert Group for Aid
Studies’.
§5 Information
a. Ordföranden hälsade statssekreterare Tanja Rasmussen
välkommen. Rasmussen började med att tacka expertgruppens
medlemmar för att de åtagit sig uppdraget. Hon betonade att
regeringen är i stort behov av en relevant kunskapsbas för att öka
möjligheterna att nå resultat i biståndet. Expertgruppens uppdrag
är att göra information och kunskap tillgänglig för politiker,
forskare och allmänhet, och i enlighet med direktiven, främst
arbeta med att sammanställa och tillgängliggöra kunskap från
externa skribenter. I det samtal som följde berördes bland annat
behovet av tillgänglig och offentlig statistik på makronivå, frågor
om svensk biståndsarkitektur, den allmänna kunskapsnivån kring
utvecklingsfrågor samt hur beslutsfattares kunskapsbehov ser ut.
Statssekreteraren redogjorde även för några mer precisa områden
där departementet ser ett behov av ökade kunskaper.
§6 Verksamheten
a. Projektförslag för beslut
Kansliet presenterade en lista med föreslagna projekt grupperade
mellan projekt som aktivt bearbetas, och projekt som kommer att
bearbetas längre fram. Syftet med denna indelning är att prioritera
mellan olika projekt givet att kansliet har begränsad kapacitet att
arbeta med flera projekt samtidigt. Ett särskilt arbetspapper kring
projekt inriktade mot multilateralt bistånd presenterades också.
Synpunkter angående prioriteringar och önskvärd inriktning på
olika projekt/frågeställningar framfördes enskilt av samtliga
närvarande medlemmar och en diskussion följde. Önskemål
framfördes dessutom kring något slags tydligare kartläggning av
hur de olika föreslagna projekten förhåller sig till varandra.
Beslut: Uppdrogs åt kansliet att fortsätta arbetet med att
formulera och förbereda projekt med utgångspunkt i
Expertgruppens diskussioner.
b. Påbörjade projekt och planerade seminarier
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Ordföranden föreslog att rapporter från pågående projekt lämnas
när rapporter färdigställts, eller när särskilda behov att rapportera
finns.
Beslut: Expertgruppen antog den föreslagna ordningen.
§7 Övriga frågor
a. Sonja Daltung påminde Expertgruppens medlemmar att i de fall
detta inte redan gjorts rapporter om eventuella jävssituationer ska
lämnas till kansliet.
b. Daltung efterfrågade hur många av Expertgruppens medlemmar
som kommer delta i Öppet Hus onsdagen den 13 november, kl
17-19.
§8 Mötet avslutades.

