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1. Öppnande av mötet
Nya deltagare från UD och EBAs kansli hälsades välkomna: Ingrid Wetterqvist
och Anna Bitic (UD), samt Mujtaba Habibi, visstidsanställd biträdande
utredningssekreterare, och Alina Tito, masterstudent (EBAs kansli).
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Protokoll från föregående möte
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4. Administrativa frågor
a. Budget 2022 och budgetäskande 2023
Jan Pettersson redogjorde för budgeten för 2022 samt för budgetäskandet
för 2023.
b. Justering av riktlinjer för ersättning till externt anlitade personer
Jan Pettersson presenterade ett förslag om att framöver arvodera författare
av rapporter i serien Development Dissertation Briefs (DDB) för presentation
på seminarier.
Beslut: Enligt förslag.
c. Medarbetarundersökning
Jan Pettersson presentade resultatet av den medarbetarundersökning som
genomförts i EBAs kansli under november 2021.
d. Övrigt
–
5. Information
a. Per capsulam/delegerade beslut sedan förra mötet
–
b. Återrapportering
Mats Hårsmar redogjorde för det rundabordsamtal på temat ”Biodiversity,
transformation and development cooperation” som hölls den 1 februari.
Jan Pettersson rapporterade från möte den 25/1, med ett nybildat ”Joint
Task Team” (JTT) för att dra lärdomar från biståndet till Afghanistan. JTT är
ett initiativ av OECD:s EvalNet och INCAF (DAC International Network on
Conflict and Fragility). EBA deltar i gruppen, som beräknas bedriva
verksamhet under första halvåret 2022.
6. Projekt
a. Rapporter för beslut
i Landutvärdering Etiopien
Kim Forss informerade om arbetet med landutvärdering av svenskt bistånd
till Etiopien. Ett förslag till slutrapport diskuterades och ett antal synpunkter
togs upp som behöver beaktas av författarna innan publicering.
Beslut: Rapporten återgår till författarna för ytterligare revidering.
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b. Projektförslag för beslut
i Landutvärdering i Liberia, förslag på utökad studie
Markus Burman informerade om att kansliet har haft en dialog med
ambassaden i Monrovia som menar att området inkluderade ekonomisk
utveckling bör ingå i den kommande landutvärderingen av det svenska
biståndet till Liberia. Det skäl som anförts är att inkluderande ekonomisk
utveckling varit en viktig del i strategin för att undvika framtida konflikt.
Maxbudgeten för studien föreslås också utökas marginellt.
Beslut: Att enligt förslag utöka studien samt studiens budget.
c. Projektförslag för diskussion
–
d. Information om kommande seminarier
Mats Hårsmar informerade om ett kommande seminarium, som hålls den
15/2, med Simone Dietrich, docent och författare till boken ”States, Markets
and Foreign Aid”. Magnus Lindell och Joakim Molander deltar i seminariet.
e. Övriga projekt, information
i Pågående projekt (delas för kännedom och ev. diskussion)
ii Biståndsanalys 2022, beslut om tillkommande texter
Mats Hårsmar tog upp texter till avsnitten ”Förord” och ”Framåtblick” till
EBAs årsrapport ”Biståndsanalys 2022” för diskussion i expertgruppen.
7. Presentation av boken “States, Markets, and Foreign Aid“
Simone Dietrich, docent i statskunskap vid Université de Genève, presenterade
sin bok ”States, Markets and Foreign Aid”. Hon kommer också att delta i EBAseminarium den 15/2 2022.
8. Övriga frågor
–
9. Mötet avslutas
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