AER Generalförsamling
24-25 november 2011, Ponta Delgada
Mötesanteckningar
STATUTORY GENERAL ASSEMBLY
(Session open to AER members only)

I.
Opening speech
- Michèle Sabban, AER President
- Carlos César, President of the Government of Azores
Azorerna har länge haft rollen att vara en knytpunkt. Deras geografiska placering gör
dem till porten mellan Amerika och Europa.

II.
Statutory matters
Pierre Meyer bad medlemmar som har ändringar till slutdeklarationen att lämna dem
till Roy Perry innan lunch. Uppmanar deltagarna att säga sina namn och region för att
underlätta anteckningarna och tolkningen.
a. Adoption of the draft agenda
- Michèle Sabban, AER President
Agendan för mötet godkändes.
b. Adoption of the minutes of the last General Assembly
(Istanbul, 11th and 12th November 2010)
- Michèle Sabban, AER President
Rolf Sällryd, Kronoberg agerade på uppdrag av Värmland. Värmland lämnade vid förra
generalförsamlingen ett ändringsförslag angående samarbetet med GE. Förslaget finns
inte med i protokollet. Michèle Sabban höll med att det ska finnas med i protokollet och
bad att det skulle läggas till.
Med detta tillägg antogs minnesanteckningarna.
c. AER in action in 2011
General activity report
- Michèle Sabban, AER President
Vårt motto detta år har varit utveckling av vårt inflytande och den ekonomiska
situationen i Europa. Detta har bland annat skett genom vårt samarbete med Tunisien.
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St. Pölten deklarationen, lobbyarbetet, utbyten mellan regionerna. Det är flera områden
som utgör kärnan av vår verksamhet. Under året har vi även lyft goda exempel genom
att ha varit ledande i att skydda de svaga i våra regioner och prioritera kultur, utbildning
under kristider. Miljöfrågor exempelvis kring svarta havet och i R20. AER har även fått
ett eko i Asien genom samarbete med NEAR. Hedersgäst vid NEARs Generalförsamling i
Seoul. Vår verksamhet är viktig för dem. Tackar alla för deras engagemang och arbete
under året utan er skulle det aldrig gått. Flera medlemmar har lämnat AER och detta
begränsar vår verksamhet till att fokusera på kärnverksamheten.
Word by the outgoing Secretary General
- Klaus Klipp, AER Secretary General
Gör en resumé av de senaste 10 åren. I början fick han kalla handen av kommissionen
och CPMR, AERs image överrensstämde inte med verkligheten. Idag är läget annorlunda.
Hoppas på ett framtida gott samarbete med CPMR. Tror att det inte kommer fungera att
ha två starka organisationer som inte samarbetar. Klaus har i sitt jobb försökt hålla sig i
bakgrunden och koordinera. Det ständiga resandet har varit jobbit men det har lönat sig
då han har fått lära känna länderna från insidan och människor från hela Europa. Tackar
regionerna som har bjudit in honom för dialoger. Har under sin tid samarbetet med tre
presidenter. Tackar också kollegorna på sekretariatet, gillar att se hur medarbetarna
utvecklas och engagerar sig i organisationen. Klaus noterade att ekonomin utvecklas
bättre i länder där styret är decentraliserat.
Klaus Klipp tackades med stående ovationer av medlemmarna.
1. Youth policy, decentralised cooperation and other activities of Committee 3
- Hande Özsan Bozatli, President of the Committee
Började med att tacka Klaus Klipp för samarbetet.
På senaste plenarmötet i Istanbul valdes Karine Gloanec Maurin, Centre region i
Frankrike till ny subkommitté ordförande för Kulturfrågor. För utbildningsfrågorna
valdes Tomas Vedestig från Norrbotten.
Efter långt arbete med Kultur och Hälsa blev det temat på gemensam konferens mellan
plenarmötet för kommitté 2 och 3. Tackade kommitté 2 för deras stöd. Konferensen
öppnade ögon men mer måste göras. Deklarationen kräver bland annat att EU ska
arbeta med frågan och att regionerna ska jobba mer med detta. Andra frågor inom
kultur är kulturarv. Samlar in goda exempel om ungdomsfrågor och uppmanar
regionerna att fylla i denna. Planerar att ge ut en guide nästa år. Nämnde även
samarbete med Tunisien och NEAR konferensen. Inom ungdomsfrågor har fokus varit
på ungdomsarbetslöshet genom ett projekt med peer reviews mellan Vojvodina,
Hampshire, Kraoina Zagorje och Azorerna. Uppmanar regionerna att skicka ungdomar
till träffar med ungdomsnätverket. Hande informerade också att ungdomsnätverkets
ordförande Olov Oskarsson, Jämtland har blivit omvald för ett år.
Dokument för beslut- AER kultur and health
Tunisian Memorandum of understanding
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AER Action plan for roma inclusion
Roland Mengyi, Borsod- Abaúj-Zemplén, presenterade Roma strategin samt ett
tilläggsförslag om att det ska sägas att AER stödjer hela strategin “… and supports the
proposals outlined in it. “
Monica Carlsson tackar Borsod- Abaúj-Zemplén för deras bidrag. Hon påminde om att vi
hade en diskussion i Istanbul om att inkludera romerna i diskussionen, det viktigaste är
att inkludera dem. Tycker att detta är bra inlägg från Ungern men AER borde öppna upp
för andra regioners erfarenheter och tillsammans forma vår egen strategi.
Michèle Sabban tyckte det är viktigt att ständiga kommittén för jämlikhet jobbar med
detta.
Roland Mengyi ber generalförsamlingen att ställa sig bakom strategin, påminde om att
den redan har godkänts av kommitté 3 och byrån. Strategin öppnar upp och kan
fördjupas senare.
Rolf Sällryd tycker det är en viktig fråga, vill lägga till att det borde täcka fler, gärna alla
minoritetsgrupper i Europa. Föreslår att Roma strategin med detta tillägg ska vara en
första versionen och att generalförsamlingen ska uppdra ständiga kommittén för
jämlikhet att jobba vidare med frågan.
Ungerska ledamöter förtydligar att vi genast behöver en pan- europeisk strategi. Denna
är redan godkänd och kan inte bromsas upp för att det ska tas med andra frågor.
Romerna är den största minoritetsgruppen i Europa. Vädjar generalförsamlingen att
godkänna tillägget.
Michèle vill att generalförsamlingen ska besluta enligt ursprungligt förslag men ge
uppdrag till kommitté 3 och ständiga kommittén för jämlikhet att jobba vidare med
frågan. Stagarna kräver att beslut som detta ska bekräftas av generalförsamlingen.
Skillnaden mellan ursprungsförslaget och tillägget är att i det senare godkänner AER
strategin istället för att endast ge sitt stöd.
Ursprungstexten godkändes. Resultatet av omröstningen blev: 54 för ursprungliga
texten och 8 för tillägget.
Kultur och Hälsa deklarationen godkändes
Samarbetet med Tunisien godkändes
Eurodyssey programme
- Carlos César, President of the programme
Carlos presenterade Eurodyssey programmet som Azorerna de senaste sex åren varit
ordförande för. Eurodyssey är det enda samarbetsorganet för regioner att genomföra
utbyten.
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Summer Schools
- Anne Bliek-De Jong, Deputy Queen's Commissioner - Province of Flevoland (NL)
Rapporterade från sommarskolan i Flevoland som blev en stor framgång med ungdomar
och politiker, tjänstepersoner från hela Europa. Visade bilder och twitter klipp från
veckan.
- Rodrigo Oliveira, Undersecretary for the European Affairs and External
Cooperation – Government of Azores (P)
Azorerna bjuder in regioner till sommarskolan i Ponta Delgada. Idén att bo i centrum för
att underlätta för deltagarna att bli en del av staden. Programmet är på gång att tas fram.
Vill gärna att unga politiker deltar.
2. Public health and social action (Committee 2)
- Karsten Uno Petersen, Vice-president of the committee
Några fokusområden är – e-Hälsa, FN konventionen för handikappsfrågor och aktivt
åldrande. Framtida fokus är aktivt och hälsosamt åldrande, gränsöverskridande
hälsosystem och E-hälsokonferens i Luleå 19-20 juni 2012.
Dokumenten godkändes.
3. Energy, cohesion and other activities of Committee 1
- Håkan Sandgren, President of the Committee
Tyngdpunkt på sammanhållningspolitiken. AER skickade in ett svar på femte
sammanhållningsrapporten tog där bland annat ställning till transitregioner. Våra
positioner finns i dagsläget med i förslaget från kommissionen. Organiserade i St. Pölten
ett möte där regionerna lämnade över positionen om framtida
sammanhållningspolitiken till kommissionären för regionalpolitik Johannes Hahn.
I våras startades det en arbetsgrupp för entreprenörskap och innovationer. Har lanserat
ett sjätte innovationspris, som kommer delas ut senare under dagen.
Studie av regionala flygplatser i framtida transportssystem kommer presenteras i
december. Arbetsgruppen gjorde i maj ett studiebesök till Ruse region i Bulgarien. Ett
annat fokus för kom 1 är energi och klimatförändringar. Har gjort studiebesök på GE
smart grids demonstration centre and BMW brussels office för att bygga upp
expertkompetens. Har deltagit i interreg projekt och på regions energy days.
Är även aktiva inom landsbygdsutveckling och hållbar turism. Lobbar inom
gemensamma jordbrukspolitiken arrangerar seminarier och studier för att ge
medlemmarna expertkunskap. Projektet Perserve på hållbar turism är nu avslutad.
Under 2012 kommer fokus ligga på sammanhållningspolitik, entreprenörskap och
innovation, ett sjunde pris om innovationer, utbyte om kunskaper inom energi och
klimatförändringar, CAP och fortsätta inom några projekt. Denna aktivitetsplan kommer
uppfyllas i förhållande till resurser och engagemang från regionerna.
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Verksamhetsplanen för 2012 godkändes.
4. Equal opportunities: the work of the Standing Committee
- Monica Carlsson, President of the Standing Committee
Samarbete med de andra kommittéerna exempelvis med kommitté 2 kring
handikappfrågor. Inkludera jämlikhetsfrågor i alla AERs frågor.
Deklaration som garanterar ett stöd från sekretariatet. Byrån har gett uppdrag till den
nya generalsekreterarens att se över hela tjänstemannastödet.
Thomas Andersson, Jämtland uppskattar deklarationen och förslår att kommittén ska
arbeta med HBT frågorna. Vill att det ses till att både ekonomiska och personella
resurser ställs tills förfogande.
Rapporterna godkändes.
5. Supporting decentralisation and regionalism in Europe (Standing Committee
for Institutional Affairs)
- Roy Perry, President of the Standing Committee
Regionala demokratikonferenser och seminarier i Italien, Tunisien och kring svarta
havet. Hade i oktober en konferens i Polen tillsammans med ungdomsnätverket kring
partnerskap i östra Europa. Träningsakademier för att kommunicera Europa och
medborgarskap, Citiziensforum i samband med möten i Ostfold, Orléans och Istanbul.
Rapporterna godkändes
6. Youth Regional Network
- Olov Oskarsson, President
Efter en klapplek så började han med att berätta om ungdomsnätverket. Startades 2008,
vid generalförsamlingen i Istanbul 2010 kom ungdomsnätverket med i AERs stadgar.
Vill jobba nära kommittéerna, ungdomar är en del av lösningen och den är lättare att nå
om vi jobbar tillsammans. Inför urvalet årets ungdomsvänligaste region var
ungdomarna med att göra första urvalet. Tackade Flevoland för en bra sommarskola och
ser framemot nästa års skola. Vid höstmötet fick Olov fortsatt förtroende att vara
president. Vill under 2012 prioritera kunskapssökande aktiviteter, stärka samarbetet
med andra ungdomsforum samt fler gemensamma aktiviteter med AER kommittéer.
Påminde också om Ungdomssession senare på dagen. Avslutade med att tacka Klaus
Klipp för hans stöd.
Rapporterna godkändes.
Ole Haabeth, Østfold tackade för aktivitetsrapporterna, noterade att AER har hög
aktivitet i många olika områden. Men pågrund av ekonomiska situationen i AER tyckte
han att AER måste ha sitt huvudfokus i Europa. Det finns andra forum för internationella
samarbeten. AERs strategi är bra men borde ses över då den skrevs innan den
ekonomiska krisen. De norska medlemsregionerna ser att AER har ett starkt behov att
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se över sin verksamhet och konsentera sig på sina kärnområden, erfarenhetsutbyten
och bevaka regionernas intressen i EU och på nationell nivå.
Michèle Sabban höll med Ole och fyllde i att en åtgärd är medlemsstrategin. Hennes
dröm är att alla regioner rekryterar två regioner var.
d. Presentation and confirmation of the new Secretary General
Michèle Sabban
Att välja en generalsekretare är inte samma process som att välja en president. Det är
inte en nominering utan en rekryteringsprocess. Valdes genom en rekryteringsgrupp
som intervjuade 4 kandidater av 15
Pascal Goergen presenterade sig själv. Belgare som idag är ordförande i Regleg. Har
jobbat som docent för internationella relationer. Har jobbat på presentationen för
Bryssel stad. Har under en längre tid varit med i AERs arbete genom träningsakademier
och kommittémöten.
Valet bekräftades med en applåd.
e. Membership: State of membership and admission of new members
- Urs Wüthrich-Pelloli, Vice-President Treasurer
Under 2011 har 18 regioner lämnat AER och 11 regioner ansökt om att bli medlemmar.
Rolf Sällryd förde fram en kommentar på uppdrag av Värmland. Värmland känner en oro
över att medlemmar har en benägenhet att inte betala sina medlemsavgifter. Drygt 80
medlemmar har ännu inte betalat. Michelle Sabban avbröt honom och bad han
återkomma med kommentaren under rätt punkt då det nu handlar om att godkänna nya
medlemmar.
Denizli regionen, Turkiet ville gärna veta vilka länder det handlar om. Regionen Aydin i
Turkiet har sökt men har inte fått något besked om medlemskap. Svaret blev att deras
ansökan kommer hanteras på nästa byråmöte.

f. Finances
1. Adoption of the 2010 accounts
- Urs Wüthrich-Pelloli, Vice-President Treasurer
Urs presenterade AERs ekonomiska situation. Vårt eget kapital har minskat, utfallet för
2011 blir i bästa fall minus 310 000 euro. Då det egna kapitalet är nästan slut finns det
inget spelrum för minus siffror nästa år. Det är en stor skillnad mellan förväntade
inkomster och verkliga inkomster. Det är därför viktigt att det kommer in
medlemsavgifter. För att detta ska ske har AER bilaterala möten med regionerna och
använder kommittémöten till att knyta kontakter. Andra externa möten som exempelvis
Open days används för att nå nya medlemmar. Regionkontoren i Bryssel används som
kontaktyta till regionerna. Tekniska brev från sekretariatet för att få in medlemsavgiften
och politiska brev från Michèle till regionerna.
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2. Auditor’s report on the 2010 accounts
- P. Maire, KPMG
Bokföringen är gjord i enlighet med franska lagen. Det finns reserver till förfogande för
2011. Påpekade på hur kritisk situationen blir om AER inte får in medlemsavgifterna.
Situationen är värre än tidigare år. Men hanligplanerna visar på att det är möjligt att
klara budgeten för 2012
Gudrun Mosler Törnström, Salzburg undrade vad det blir för konsekvenser för regioner
som inte betalar. Svaret blev att dagen innan på byrån ställdes frågan om det går att få in
pengarna via domstol. Problemet är att om vi utesluter medlemmar som inte betalar
försvagar vi vår position utåt. Michèle Sabban kommer tillsammans med Urs kontakta
regionerna och erbjuda att de kan betala medlemsavgiften månadsvis. Måste få
regionerna att förstå att medlemskapet inte är en avgift utan en investering för kunskap
och kontakter.
Ole Haabeth, Østfold vill att presidenten ser till budgetläget och skär ner på aktiviteter
som inte är kärnverksamhet. Han underströk också att det är viktigt att veta varför
regioner går ur AER.
Någon från Turkiet tyckte att det viktigaste är att regionerna blir aktiva. Finns det andra
lösningar än medlemsavgifter.
Rolf Sällryd, Kronoberg fortsatte sitt inspel. Vi vet att det är ett svårt ekonomiskt läge.
AER har ett regelverk som säger vad som händer om regionerna inte betalar sin avgift de ska uteslutas. Stödjer att arbetet med medlemsstrategin intensifieras. Det finns en
risk om vi låter det passeras år efter år att det inte händer något om regioner inte
betalar. Rolf lyfte fram Värmlands förslag att medlem som inte betalat förra året och
innevarande år trots påminnelser kan uteslutas av AER. Förutsätter att AER följer
stadgarna. Kronoberg håller själva inte med utan vill ge medlemsstrategin ett år till. Men
markerar att en organisation som inte följer sina egna regler kan urholkas.
Oppland vill veta hur ekonomiska krisen påverkar regionerna vilja att betala sin
medlemsavgift. Tycker det är konstigt att det har gått så fort utan varningsflaggor. Enligt
deras mening är kommittéarbetet det viktigaste med AER och därför borde det hittas
andra lösningar än att skära där. Bra med fokus på erfarenhetsutbyten.
Rapporten godkändes.
3. Financial situation in 2011 (for information)
- Urs Wüthrich-Pelloli, Vice-President Treasurer
Prognosen är att AER 1 januari 2012 har 150,000€ kvar i bufferten. Finns två källor för
pengar EU och medlemsregionerna.
Sonja Steen, Nordland tyckte det är viktigt att prioritera. AER måste prioritera vad vi ska
använda våra medel till. Enligt hennes är det att sänka arbetslösheten, få ekonomin på
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fötter igen och stärka demokratin. Håller med att kommittéarbetet är viktigt. Håll
aktiviteterna uppe och när tillfälle ges samköra kommittémöten.
Michèle Sabban svarade att vi inte kan reducera vår verksamhet för att få regioner att bli
aktiva måste vi ha ett brett program. Hon underströk också att hennes resor inte tas av
AERs budget.
Rolf Sällryd frågade om Värmlands kommentar kommer finnas med i protokollet? Han
fick ett ja till svar.
Metin Genc, Istanbul krävde en analys av vad som händer. Föreslog att ständiga
kommittén för övervakning och utvärdering ska granska och lämna en rapport.
Pierre Meyer svarande att kommentarerna kommer tas till omtanke. Han ville gå vidare i
agendan och föreslog att dialogen fortsätter under dagen och informellt i pauserna.

4. Adoption of the draft budget for 2012
- Urs Wüthrich-Pelloli, Vice-President Treasurer
Godkändes då det finns en strategi för att hantera ekonomin.
g. Elections
Election of the Vice-President
Michèle Sabban berättade att vi i nuläget har en kandidat, André Reichardt. Michèle
underströk att hon gärna ser att denna kandidat blir vald då Alsace borde ha en plats i
presidiet pågrund av deras stora ekonomiska stöd. Flera regioner har önskat ett öppet
val, därför utlyste hon en två månaders nominerings tid därefter väljer byrån den nya
vicepresidenten.
Förslaget godkändes.
By-elections of Bureau members
Listan godkändes över byråmedlemmar för 2012 godkändes.
III Video message by José Manuel Barroso, President of the European Commission
Det visades en särskild inspelad video med en hälsning till AER.
IV AER Innovation award ceremony
Årets vinnare av Innovationspriset var den polska regionen Wielkopolska för projektet
”Promoter of Innovation”. Målet med projektet är att ge stöd som kapital, juridiskt stöd,
teknisk kunskap för att underlätta för studenter och universitetspersonal i åldrarna 1835 att bli egenföretagare. Hittills har det lett till 21 företag och 45 företagsidéer.
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GENERAL ASSEMBLY – THEMATIC SESSIONS
(Session open to all)
V Moderated discussion (Session 1)
a. Harnessing globalisation’s economic benefits and reducing its drawbacks
The workshop will analyse how globalisation affects regions and their economic growth.
It will also explain why some regions in Europe are more vulnerable to globalisation
than others and what adjustment strategies can be adopted in order to better integrate
regional markets with the world economy. Several case studies to be presented during
this session will illustrate how regions can successfully take up the challenge of
international competition for example by rationalising the whole value chain and
opening new markets with enormous economic growth potential for their industries.
Moderator: Ian Hill, expert in European finances
Speakers:
- Eliane Giraud, Councillor in charge of general administration and regional natural
parks, Rhône-Alpes (F)
- Christophe Collignon, Councillor, Wallonie region (B)
- Jakub Jedrzejewski, Councillor, Wielkopolska Region (PL) and AER Innovation
Award winner 2011
- Adam Ostry, Senior Counsellor, Regional Development Policy, Public
Governance and Territorial Development Directorate, OECD
FRIDAY, 25TH NOVEMBER
VI Moderated discussion (session 2)
b. Using Social innovation to foster inclusive globalisation
This session will focus on the social impact of globalisation on regional territories. It will
specifically discuss how regions can use strategies of inclusive growth and social
innovation in order to develop new policies, practices and services to address societal
challenges such as ageing, climate change, inequality or healthcare in the light of
increasing global pressure and limited resources.
Regional case-studies will provide inspiration as to how social innovation can be
deployed to address regional challenges and ensure globalisation does not only serve
economic but also social goals. Representatives from international institutions and
academia will provide wider strategic context and insights into future trends.
Moderator: Peter Heydebreck, Director and founder member of Inno AG group
(European group dealing with strategy consultancy)
Speakers:
- Rui Bettencourt, Regional Director for Employment, Vocational training and
Consumer defence of the Government of Azores (P)
- Claude Tremouille, Vice President of Limousin (F)
- Josef Hochgerner, Scientific Director, Centre for Social Innovation,
Vienna (A)
- Magnus Berntsson, Regional councillor Västra-Götaland, Vice-president of
Committee on Institutionnal Affairs
VII Contribution from the Congress of Local and Regional Authorities in Europe
- Keith Whitmore, President of the Congress
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VIII The Regions with legislative power (REGLEG): Report 2011of Brussels Capital’s
presidency
- Pascal Goergen, Secretary General of REGLEG
IX Adoption of the Final Declaration
Deklarationen godkändes
XII Closing speech
- Carlos César, President of the Government of Azores
- Michèle Sabban, AER President
Ny generalsekreterare Pascal Goergen började med att säga att han var glad att bli
vald general sekreterare. Tillsammans kommer vi göra ett bra arbete. Kommer jobba
tillsammans med alla regioner. Öppen för kommentarer från alla. Kommer se till att AER
erkänns genom sina aktiviteter i EU och hos våra medborgare. Måste fokusera på
kärnverksamheten. Alla regioner har styrkor och utmaningar. Vill ha 100 dagarna att
styra upp organisationen. Kommer jobba fram en ny strategi som ska tas i byrån
Mötet avslutades med att visa en film som sammanfattade dagarna.
Vid anteckningarna Jenny Mozgovoy
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