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Närvarande:
Helena Lindholm, ordförande
Johan Schaar, vice ordförande
Staffan I. Lindberg, ledamot
Sara Johansson de Silva, ledamot
Magnus Lindell, ledamot
Torgny Holmgren, ledamot
Julia Schalk, ledamot
Janet Vähämäki, ledamot
Joakim Molander, ledamot
Anders Trojenborg, expert UD
Jan Pettersson, kanslichef
Anna Bäckman, bitr. utredningssekreterare
Tove Sternehäll, praktikant
Mats Hårsmar, utredningssekreterare
Lisa Hjelm, utredningssekreterare
Lena Johansson de Chateau, utredningssekreterare
Markus Burman, utredningssekreterare
Nina Solomin, kommunikationsansvarig
Frånvarande:
Kim Forss, ledamot
Vera Mörner, UD
1. Öppnande av mötet
Joakim Molander, ny ledamot i expertgruppen och vårterminens praktikant Tove
Sternehäll hälsades välkomna.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet godkändes med en mindre ändring.

4. Administrativa frågor
Jan Pettersson informerade om den pågående rekryteringen av
utredningssekreterare och att processen nu börjar närma sig ett slut.
5. Verksamhetsplan
Förslaget på verksamhetsplan för 2020 diskuterades. Planen ansågs i sin helhet
bra och fungerande men ett antal förtydliganden och omformuleringar föreslogs.
Beslut: Verksamhetsplanen antas efter justering i enlighet med expertgruppens
kommentarer.
(Addendum: Uppdaterad plan, avstämd med ordförande, publicerad i
administrationsverktyget den 14 februari.)
6. Information
a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet
Beslut om att skriva ett treårsavtal för tjänst för virtuella flerpartsmöten
(StarLeaf) har fattats av ordföranden.
Studien ”Blended Finance” har justerats efter kommentarer från senaste
expertgruppsmötet och, enligt förra mötets delegering, godkänts av
ordföranden.
b. Ekonomisk rapportering
Jan Pettersson gick igenom den ekonomiska rapporteringen förbrukningen av medel för år 2019, budgeten för 2020 och äskande för
2021.
c. Klimatutvärderingen
Mats Hårsmar informerade om arbetet med klimatutvärderingen, som
blivit något fördröjt. Huvudrapporten, samt en sammanfattande rapport,
kommer upp för beslut under marsmötet.
d. Återrapportering
EBA har arrangerat två seminarier under januari: ”Demokratibistånd till
Afrika – hur kan det förändras?” den 14/1 och DDB-seminariet ” Att
omvandla policy till verklighet – lärdomar från Östafrika” den 29/1.
Jan Pettersson och Lena Johansson de Chateau besökte den 22/1 Olof
Palmes Internationella Center.
Jan Pettersson deltog den 24/1 i möte med analysmyndighetsnätverket.
Två nya nätverk, om kommunikations- respektive metodfrågor, är under
formering.

Lena Johansson de Chateau genomförde den 24/1 ett lärosätesbesök
på Umeå universitet.
Mats Hårsmar deltog 28-29/1 på en konferens om privat finansiering till
hållbar utveckling vid OECD i Paris där b.la. Blended Finance-studien
presenterades.
Nina Solomin rapporterade om EBA:s mediegenomslag under årets
början.
7. Biståndsanalys
Expertgruppen kommenterade på utkastet till Biståndsanalys 2020. Några
mindre ändringar kommer att göras innan den går vidare till formgivning.
8. Projekt
a. Rapport för beslut
b. Projektförslag för beslut
i. New Deal
Mats Hårsmar redogjorde för förslaget om utvärdering av Sveriges
tillämpning av New Deal for Engagement in Fragile States, ett internationellt
initiativ från 2011 som idag vidareutvecklats bland annat i FN och
Världsbankens ’Pathways for Peace’. Expertgruppen menar att förslaget står
för en värdefull analys som kan bidra till lärande. Dock föreslogs vissa
revideringar, exempelvis att ta bort en frågeställning.
Beslut: Förslaget justeras utifrån expertgruppens kommentarer och
publiceras sedan.
c. Projektförslag för diskussion
d. Information om kommande seminarier
Rapporten om Blended Finance planerar att lanseras den 12 mars.
e. Pågående projekt, information/beslut
9. Övriga frågor
En fråga om vi bör öka antalet studier inom demokratiområdet lyftes.
Demokratiutskottet arbetar med frågan om att ta fram fler studier.
10. Mötet avslutades

