AER Byråmöte
27-28 april, 2011 S’Hertogenbosch
Mötesanteckningar
I. Opening of the Bureau
Michèle Sabban, AERs president, meddelande i sitt öppningsanförande att Johanna MiklLeiter, AERs vice president, inte kommer att delta på detta möte då hon nyligen har
blivit vald till Österrikes inrikesminister.
Marijke Tsoutsanis-van der Koogh, President of the Commission on European and
International Affairs of the Provincial Council, hälsade byrån välkommen till Noord
Brabant.
II. Adoption of the draft agenda
Klaus Klipp, generalsekreterare, presenterade mötesagendan. Johan Edstav, Uppsala,
bad att det skulle läggas till en punkt där det informerades om ”AER prospectives”.
Pierre Meyer ombads prata om det. Med Johan Edstavs tillägg godkändes agendan.
III. Adoption of the minutes from the last Bureau (Porec, HR, 14-15 October 2010)
Klaus Klipp, frågade om mötesanteckningarna från mötet i Porec kunde godkännas.
Mötesanteckningarna från Porec godkändes.
IV. Finances and membership status:
1. Finances
År 2010 gick AER 450 000 schweiziska francs minus, även 2009 gick AER minus med
250 000 schweiziska francs 1. För att säkra ekonomin behövs det att medlemmarna
betalar medlemsavgiften och att vi får fler medlemmar. Presidiet har beslutat att det inte
går att göra något mer åt resultatet för 2010, det finns en buffert som täcker
underskottet.
Catarina Segersten-Larsson, Värmland, tackade för det tydliga budgetunderlaget. Det
ställdes en fråga angående en region som fått ökad kostnad för i år. Förklaringen är att
regionen hade förhandlat fram en minskad medlemsavgift för ifjol men inte för i år.
Rapporten godkändes.
2. AER membership status
New members/withdrawals
Klaus Klipp, presenterade listan med nya medlemmar och medlemmar som vill gå ur
AER.
André Reichardt, Alsace, bad om en förklaring till varför regioner går ur. Han bad även
om att det skulle informeras tidigt, innan regionen har tagit steget och gått ur. Detta för
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att möjliggöra dialog innan det är försent. Michèle Sabban höll med om att orsakerna till
medlemstappet är något vi måste undersöka närmare. Då det vid varje byråmöte är flera
regioner som vill går ur, är det ett tydligt att något måste göras.
Klaus Klipp berättade att han i detta fall inte visste varför dessa regioner har valt att gå
ur, sekretariatet meddelades endast via brev. Men vi har nu en strategi på hur vi ska
kunna ha dialog med alla regioner. Han nämnde AER Sverige som ett bra exempel på att
sprida information. Bra information ger uppenbarligen aktiva regioner, vi vet alla att
svenska regioner är aktiva. Flera regioner lade sig in i diskussionen kring hur vi ska se
till att inte fler regioner inte går ur AER.
Målet blev att det inte ska vara några regioner på utträdeslistan vid nästa byråmöte.
Den aktuella listan med nya medlemmar och medlemmar som vill gå ur AER godkändes.
AER Membership Action Plan
Urs Wüthrich-Pelloli presenterade, istället för Johanna Mikl-Leitner, ett dokument där
samtliga regioner i Europa var listade. Medlemmarna var kategoriserade i aktiva,
inaktiva och icke medlemmar samt i betalade och ickebetalande regioner. Det
underströks att det är ett arbetsdokument. Sekretariatet är koordinatorer för arbetet
men ansvaret ligger hos byråmedlemmarna. Vid nästa möte kommer det att presenteras
en lägesrapport med initiativ och resultat.
Fråga: Finns det siffror på vad det innebär för AER att regioner inte betalar?
Medlemsavgifter som skulle ha betalats för länge sedan har blivit avskrivna. Vill inte
nämna vilka dessa är då det fortfarande finns en chans att medlemsavgiften kommer in.
En fråga kom också om hur de har värderat om en region är aktiv eller inte.
Vladimir Kosic, Friuli Venezia Giulia, menade på att det är viktigt att vi lyfter vad vi som
är medlemmar har haft för nytta med AER. Roy Perry, Hampshire, föreslog att AERs
profil bör lyftas i alla forum som har internationell koppling. Det finns regioner som går
ur AER, men är kvar i CPMR. Även göra reklam för AER i exempelvis nationella
organisationer för regioner.
Tre beslut fattades:
1) Arbetssättet godkändes
2) Listans kategoriseringar godkändes
3)Ansvarsfördelningen godkändes samt att ansvariga ska rapportera på nästa byråmöte
kring vad som har hänt sedan sist och vad det har dragits för slutsatser.
V. Statutes and Rules of Procedure
Candidacy to the position of Secretary General
Pierre Meyer, Head of cabinet, presenterade ansökningsförfarandet av
Generalsekreterare. I sommar kommer det att annonseras efter en Generalsekreterare
till AER. Annonsen kommer att baseras på profilen som finns i AERs ”Rules of
procedure”. Det finns en rekryteringsgrupp, dörren är öppen för fler att vara med, men
det får inte bli för många. Vill gärna ha en grupp som täcker nord, syd, väst, öst och
mitten. Texten för utlysningen ska vara ute i juli. Det är öppet för Klaus Klipp att söka
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igen. Wallonie meddelade att de är villiga att sitta med i gruppen. Ulla Höglund från
Värmland kommer sitta med i rekryteringsgruppen.
VI. Update on current activities:
President’s initiative in Tunisia in May
I maj ska Michèle Sabban besöka Tunisien för att stödja deras regionaliseringsprocess.
AER office in Istanbul
En följd av Generalförsamlingen i Istanbul är att de turkiska medlemsregionerna har
kommit överrens om att öppna ett AER kontor i Istanbul. Michèle Sabban passade
nyligen på när hon passerade Istanbul att tala med parlamentet om AER.
Meeting in Azores in May (initiative in favour of ultraperipheral islands)
Korsika har fått i uppdrag att kordinera detta initiativ som fokuserar på frågor som är av
särskilt intresse för öar.
Care dependency meeting in 2012
Information om att det planeras ett möte med fokus på vårdberoende.
Övrigt.
AER anordnar en Fotbollsturnering den 25- 26 juni i Rossheim, Alsace. Det behövs 8-12
lag med politiker och tjänstemän. Inga professionella fotbollsspelare. Kontakta Pierre
Meyer i fall någon region vill vara med.
AER and REGLEG – proposals for a cooperation
Pascal Goergen, REGLEG Secretariat
Bryssel leder REGLEG nätverket sedan nov 2010. REGLEG har 73 medlemmar från
regioner med legislativ makt.
Samarbetet mellan AER och REGLEG är en process som måste tas fram steg för steg.
Pascal Goergen underströk att det viktiga inte är att fokusera på medlemsskapavgifter
utan på vad medlemskapet ger. I REGLEG är det regionerna själva bedömer om de har
legislativ makt.
CoE Congress activities and cooperation with AER (se presentation)
Andreas Kiefer, Secretary General Congres
Viktigt att undvika att AER och Europarådet överlappar varandra. Vi måste känna till
vad de andra gör och hjälpas åt. Europarådet håller på att reformeras och gå tillbaka till
tre huvudfrågor: mänskliga rättigheter, rättsäkerhet and demokrati. Det kommer att bli
färre arbetsgrupper, ska minskas från 53 till 23. CPR (Chamber of regions) kommer
finnas kvar, men inga subgrupper, vilket ska göra det lättare att följa arbetet. AER har
tidigare varit aktiva i CPR genom att förse dem med information.
Områden där Anders Kiefer kan se ett samarbete mellan AER och Europarådet:
- Värna om mänskliga rättigheter
- Utmaningar inom rättsäkerhet, exempelvis bekämpa korruption. Europarådet
samlar just nu in goda exempel på korruptionsbekämpning
- Utvecklingen av ett paneuropeiskt samarbete.
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Fokuserar även på att få ett hållbart ledarskap. Även i Anderas Kiefers hemland
Österrike är det svårt att få politiker att ställa upp som borgmästare. Politiker har ingen
arbetslöshetsförsäkring och våldsbrott mot politiker blir allt vanligare. Det måste vara
möjligt för alla att bli politiker och inte bara för dem som har råd.
VII. General Assembly 2011 (rapport dag 2)
Presentation and draft agenda
Regionerna hälsades välkommen till årets generalförsamling på Azorerna den 24-25
november.
VIII. AER committees special updates
1. Latest activities of Standing Committee Institutional Affairs (rapport dag 2)
Roy Perry, president
Det konstaterades att båda kandidaterna som hade ställt upp till val som vice president
hade blivit valda. Kandidaterna var André Reichart som också är ordförande i AERs
working group on funding och Magnus Berntsson från Västra Götaland.
2. Latest activities in Committee 1: (rapport dag 2)
Håkan Sandgren, president
Vid senaste plenariemötet i Østfold bildades en ny arbetsgrupp om entreprenörskap och
innovationer
3. Latest activities of Committee 2 (rapport dag 1)
Vladimir Kosic, president
Kommitté 2 är aktiva inom mänskliga rättigheter och social policy. Vill arbeta fram en
modell till kommissionen på hur de kan hantera den åldrande befolkningen.
Framtagandet av denna modell skulle kunna ske tillsammans med REGLEG.
Kommitté 2 hade presidiemöte i Bryssel den 20 april. Där tog de fram ett förslag på tre
fokusområden för 2012
1) Aktivt åldrande. År 2012 uppmärksammar EU aktivt åldrande och det vill också
kommitté 2 göra.
2)E-hälsa och funktionshinder
3)Ungdomar och alkoholberoende. Samarbete med AERs ungdomsnätverk för att lyfta
resultatet av alkoholprojeket.
Presidiet träffade ordförande i EU-parlamentets utskott för regional utveckling Danuta
Hübner under mötet i Bryssel.
4. Latest activities of Committee 3 (rapport dag 2)
Hande Ozsan Bozatli, president
På kommitté 3 mötet i april röstade ledamöterna igenom ”European charter on
development cooperation in support of local governance”. Chartan förespråkar
flernivåstyre och lyfter den lokala nivåns roll för att uppnå millennium målen.
Organisationer som har skrivit under chartan är CEMR, romanian municipalities
association, association of spanish municipalities and regions. Byrån godkände att AER
skriver under chartan. På plenariemötet valde även kommitté 3en vice president, Sonja
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Steen, Nordland. Valet godkändes av byrån. Hande Ozan Bozatli gav avslutningsvis ordet
till YRNs (AERs ungdomsnätverk) ordförande Olov Oskarsson som presenterade sig
själv och nätverket.
5. Latest activities of Standing Committee on Equal Opportunities (rapport dag 2)
Monica Carlsson, president
Krävde samma resurser som andra kommittéer för att kunna uppnå reslutat. Underströk
även att det krävs ett samarbete med alla kommittéer. Michèle Sabban föreslog ett
samarbete med YRN exempelvis på sommarskolan.
IX. 2014+: Where to Europe?
Moderated debate. Moderator: Fabian Zuleeg, Chief economist, European Policy Center
Just nu diskuteras en budget ökning för nästa år. Det finns länder som är emot en
ökning, men kommissionen argumenterar för att det behövs. Troligen kommer det att
sluta som tidigare någonstans i mitten. Förslag att ändra budgetperioden från sju år till
5+5 år. Men troligen kommer det att förbli 7 år alltså 2014-2020.
Lambert Van Nistelrooij, Member of the European Parliament (Committee on Regional
Development), uppmanade regionerna att även använda andra finansieringskällor som
lån med EU garantier. Dessa är mer hållbara. Council of Europé Bank ger även lån till
regioner som inte är med i EU.
Roy Perry sa att kommissionen måste ta fram siffror på vad som kommer tillbaka till
regionen, universiteten osv. Ett sådant underlag skulle minska EU skepsisen.
Will Europe be able to deliver?
Spotlight on transition Regions in Future Cohesion Policy
Jean-Claude Gayssot, Languedoc-Roussillon
Adoption of AER Position
AERs positionspapper “Intermediate arrangements for transition regions in future
Cohesion Policy” antogs utan några ändringar.
X. Innovation in Europe - Definition, challenges, analysis, good-practice
Europe 2020: Regions, central actors of innovation (Se presentation)
Ciaran DEARLE, European Commission Directorate-General for Research and Innovation
Ciaran Dearle uppmanade regionerna att även läsa den scensättade texten i utlysningar
och policydokument, det finns information där som kan hjälpa en att förstå framtiden.
Hon rekommenderade regionerna att göra ”smart specialisation.” Smart specialisering
är att fokusera på frågor som är viktiga för regionen utan att utesluta annat. Analysera
vad som funkar bra och vad som fungerar mindre bra. Genom att söka på internet kan
man hitta exempel på smart specialisering. Hon lyfte Noord- Brabant regionen som ett
bra exempel. Många regioner har redan en smart specialisering även om de inte vet om
det. ”Vet vart ni vill, använd smart specialisering för att komma dit. Ta del av EU2020
och även strukturfondsdokument. ”
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Case-study: Regional innovation in France (se presentation)
Nicolas Bouzou, Director Asterès har gjort en ekonomisk analys av innovationer i
Frankrike. Franska regioner tar allt mer initiativ för att främja innovationer medans den
nationella finansieringen har konstant minskat de senaste 10 åren. Finansieringen går
till områden som redan är på framkant, men försöker även skapa nya starka områden.
Open cities project and regional economic portraits - a national and international
comparison
Marc Bros de Puechredon, BAK Basel Economics
En stad måste vara öppen för att attrahera utländsk arbetskraft för att sen kunna genera
innovation. Öppen menas integration och villiga att ha mångfald. Hur mäts öppenhet?
De hittade 54 indikatorer som är internationellt användbara och internationell
jämförbara. I dag har de 26 städer i sin databas men vill ha 100 städer i världen.
www.opencities.eu De samlar fortfarande städer, det kostar 4000€ att vara med.
Städerna får inte själva ta fram underlaget, detta för att undvika att bilden förskönas.
XI. The Spinelli Group
Bas Eickhout, Member of the European Parliament and Signatory of the Spinelli
Manifesto
Spinelli gruppen bildades in september 2010 som ett partiövergripande nätverk av
politiker i europeiska parlamentet som förespråkar ett federalt Europa. Till nätverket
finns en större grupp med medborgare och think tanks, NGOs och universitet. Gruppens
mål är att införa federalism inom EU. De vill placera europeiska intressen över
nationella intressen. Gruppen kommer att mötas för första gången den på europadagen
den 9 maj. Spinelligruppen tycker att det är viktigt att föra samtal befolkningen om vad
som är aktuellt på EU-nivån. Om vi inte kontinuerligt för en dialog inte märker
befolkningen att det händer någon. Spinelligruppen önskar att samarbeta med AER i
dialogen med befolkningen.
XII. Corporate Sponsorship: How to harness benefits, whilst safeguarding independence
and ethics?
Pippa Collett, Vice Chairman, European Sponsorship Association (ESA)
Sponsorskap är ett verktyg. Företag väljer bara att sponsra sådant som de får ut något
av. Syftet är att sprida deras produkt. Genom sponsring kan de att marknadsföra sin
produkt tillsammans med något som vi som konsumenter är passionerade av.
Nuförtiden är det vanligt att företagen betalar efter resultat och inte efter uppskattat
resultat. Förutom pengar kan samarbeten med företag vara intressanta för att få tillgång
till teknologi, personal och material. Men även kunskapen om att möta ”kunder”.
Vad kan AER och regioner erbjuda? Vilken publik ger vi dem tillgång till? Vi kan ge dem
data med demografi i regionen, finns det företag i regionen och nätverk som vi kan
koppla ihop dem med? Locka med att de exempelvis får använda rådhuset för
mottagningar.
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Viktigt att vara oberoende från sponsorn. Fokusera att använda sponsorer för att ge ett
ökat värde istället för att finansiera löpande kostnader. Detta är mer accepterat. Gör
klart från början att regionen har en editerade kontroll. Generellt är det bättre att ha
färre än fler sponsorer. Men i offentligsektor kan det vara bättre att bjuda in alla för att
inte favorisera. Avslutningsvis sa Pippa Collett att om ni är osäkra om ni ska gå in i ett
sponsoravtal, gör det inte!
XIII. AER revised ethical guidelines
Urs Wüthrich-Pelloli, Vice-President Treasurer, presenterade det nya förslaget till
etniska riktlinjer. Lyfte dokuments tre viktigaste punkter: 1) Transparens, 2) oberoende
3) Ge och ta. Vill företaget inte ha något så är något fel.
Johan Edstav, kommenterade paragrafen om öppenhet. Han framhävde att avtal med
långtidssponsorer måste beslutas av byrån. Klaus Klipp svarade att det kan vara svårt
att hantera. Michéle Sabban sa att hon har mandat att besluta om sponsoravtal. Roy
Perry tyckte att det i långtidsavtal behövs ett kryphål om AER av någon anledning vill
avsluta samarbetet. Det kommenterades även att regioner som arrangerar event måste
ha ett visst utrymme att välja sina sponsorer.
Byrån gick igenom AERs etniska riktlinjer och godkände den stycke för stycke.
Sekretariatet och presidenten kan besluta kring sponsorer för enstaka event men inte
längre avtal eller avtal som gäller mer än 50 000€. Dessa sponsoravtal ska rapporteras
till byrån. Övriga avtal måste godkännas av byrån. Mänskliga rättigheter lades till under
stycket grundläggande värderingar.
XIV. End of the meeting
Michèle Sabban avslutade mötet med att saga att nästa byråmöte är flyttat till 29-30
september 2011.
AER Prespectives
Johan Edstav, Uppsala protesterade och påpekade att det skulle rapporteras från ”AER
prespectives” Pierre Meyer förklarade med att säga: Alla organisationer som inte
utvecklar sig dör. Det finns en fransk teori och metod att analysera
organisationsutveckling. En grupp inom AER som har arbetat med denna modell har
träffats och kommer träffas igenom för att analysera utvceklingen av AER. Frågor de
ställer sig är: hur länge är våra mål aktuella? vilka verktyg har vi att uppnå målen?

Vid anteckningarna Jenny Mozgovoy
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