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AER-Assembly of European Regions 2020
Aktuellt och historik
Information och arbetsdokument finns på www.aer.eu
Se även årsrapport AER och dess minnesanteckningar från mötena.
Om AER – Assembly of European Regions
AER består av drygt 150 medlemsregioner från hela Europa dvs. även från länder som inte är
medlemmar i EU. Organisationen fungerar som ett öppet forum för politisk diskussion av framförallt
EU-frågor som har betydelse för den regionala nivån. Genom kontakter med EU-kommissionen,
Regionkommittén och andra officiella EU-institutioner kan AER utöva ett visst inflytande på EU:s
politik inom många områden. Nuvarande har Sverige 11 medlemsregioner i AER. Region
Västernorrland har varit medlem i AER sedan 1994.
Arbetet i AER bedrivs i huvudsak i dess kommittéer med olika tematiska arbetsområden. I
kommittéerna diskuteras aktuella politiska frågor och frågor som aktualiseras av respektive
medlemsregioner. Utöver detta har man ett antal s.k. arbetsgrupper för särskilda frågor som oftast är
knutna till kommittéerna. Region Västernorrland deltar främst i arbetsgrupperna för energi och klimat,
transport och mobilitet, samt i arbetsgruppen för lika möjligheter för alla (Equal opportunities).
Arbetsgrupperna fungerar ofta som forum för fördjupning inom respektive ämnesområden.
AER: s uppdrag:
Att vara en röst för regionerna i Europa.
AER: s huvudmål:
• Att främja regionala intressen i Europa och utanför
• Att utveckla interregionalt samarbete för att främja utbyte av erfarenheter och utveckling av
regionalpolitiken
AER Prioriteringar 2018 - 2019:
Den övergripande prioriteten för AER: s arbete sammanfattad via begreppet:
”En demokratisk, kooperativ, inkluderande och hållbar Europa av regioner ”, vilket innebär
demokratisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.
AER leds mellan generalförsamlingarna av en politisk byrå med representanter från varje deltagande
land. Sverige har två representanter i byrån.
Beslutsprocessen inom AER:
• Styrande organ: Generalförsamlingen och Styrelsen
Styrelsen konsoliderar kommittéernas arbetsprogram i AER Handlingsplan. I handlingsplanen
säkerställer Styrelsen att en tillräcklig balans mellan de två huvudmålen respekteras och att
verksamheten är i enlighet med de politiska prioriteringarna samt med de ekonomiska och
mänskliga resurser som finns tillgängliga under det kommande året.
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Generalförsamlingen formellt godkänner resultat av byrån, de tematiska kommittéerna och
styrelsen, samt fungera som en garanti för aktiviteter. Detta görs genom att ratificera de
politiska prioriteringarna, arbetsplan, strategier för kommunikation och medlemsrelationer
samt åtgärdsplanen. Generalförsamlingen antar årsrapport från verksamheten.
•

Byråns uppgift är för politisk diskussion, debatt och beslutsfattande (t.ex. politiska
prioriteringar) som är grund för AER:s påverkansarbete.

•

De tematiska kommittéernas funktion är för utbyte och spridning av bästa praxis och
genomförande av program och projekt. Kommittén beslutar om arbetsprogram för att bidra till
AER:s prioriteringar och att uppnå AER:s huvudmål.

Region Västernorrlands representanter:
AER Generalförsamling (GA)
Ledamot: Anette Lövgren (S)
Ledamot: Jessica Ulander (C)
Ersättare: Arne Engholm (L)
Tjänstemannastöd: Ilona Novak
AER Kommitté 1 för ekonomi och regional utveckling:
Ledamot: Arne Engholm (L)
Ledamot: Jessica Ulander (C)
Tjänstemannastöd: Christian Forsberg
AER Kommitté 2 för sociala frågor och folkhälsa:
Ledamot: Lena Asplund (M)
Ledamot: Hans Brynielsson (Kd)
Tjänstemannastöd: Peter Möllerswärd
AER Kommitté 3 för kultur, utbildning och ungdomsfrågor:
Ledamot: Hans Backlund (S)
Ledamot: Erica Sahlin (SVJP)
Tjänstemannastöd: Ilona Novak
AER Youth Regional Network (YRN)
Region Västernorrlands representant: Ludvig Berggren
Ersättare: Alex Nilsson
AER Sverige
Alla med uppdrag i AER
Politikernas roll och uppdrag i AER:
• Aktivt delta i mötena som arrangeras i berörda kommittéer, arbetsgrupper, seminarier och
andra aktiviteter i enlighet med Region Västernorrlands beslutade prioriteringar i
Internationell handlingsplan 2020.
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•

Driva Region Västernorrlands och regionens prioriterade frågor genom att inhämta kunskap
eller tjänstemannastöd i sakfrågan, förankra politiskt inom egen organisation eller regionen,
återrapportera till ansvarigt politiskt organ samt kommunicera erfarenheter och resultat
externt.

•

Driva sakpolitiska frågor och bidra till diskussioner och gemensamma beslut.

•

Verka för utvecklingsarbete genom partnerskap i strategiska internationella projekt som bidrar
till kunskapsöverföring och strukturella/institutionella förändringar inom de prioriterade
områdena.

Region Västernorrlands prioriteringar under 2020

Region Västernorrland Internationella handlingsplan 2020 identifierar de specifika
prioriteringarna för arbetet inom AER enligt följande:
- Infrastruktur/CEF
- EU:s sammanhållningspolitik
- Forskning, innovation och näringsliv
- Informationsspridning
- Ökad internationell kunskap och kompetens
- AER Youth Regional Network
- AER Sommarakademi
Region Västernorrland ingår i AER Sverige nätverk som bildades av landsting, regionförbund
och regioner som är medlemmar i AER. Syftet är att i första hand sprida information och
utbyta erfarenheter. 11 svenska medlemsregioner ingår i AER Sverige nätverket. Mötena är
även ett forum för diskussion. AER Sverige har funnits i drygt 10 år och träffas 2 gånger per
år. Ordförande är en av Sveriges 2 byrårepresentanter. http://sverige.aer.eu/
Tjänstemannastödets uppgift:
• Vara administrativt stöd i samband med möten genom att bl.a. ordna tillgång till
möteshandlingar och föra minnesanteckningar
• Vid behov samordna underlag för framtagande av politiska ståndpunkter, förberedande av
talepunkter m.m.
• Bistå med kunskap i sakfrågor (som expert, genom sammanställning av underlag eller
förmedlande av kontakter)
• Vid behov följa upp möten, sprida information och bevaka aktuella frågor
Resor
Huvudregeln är att resor bokas av respektive deltagare. Alla resor bokas via Big Travel 040-625 08 10,
affars.syd@bigtravel.se (Öppettider vardagar mellan kl. 08:00-17:00) Big Travel bokar även hotell
efter önskemål.
Kostnadsställe
Kostnader ska ställas till det kostnadsställe från vilken instans man har uppdraget enligt följande:
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AER GA: Regionfullmäktige och kostnadsstället 82510
Kommitté 1: Regionstyrelse och kostnadsstället 82540
Kommitté 2: Hälso-och sjukvårdsnämnden och kostnadsstället 49000
Kommitté 3: Nämnden för hållbar utveckling och kostnadsstället 70030
AER YRN: Regionalutveckling och kostnadsstället 70004
Närvaroförteckning, reseersättning vid förtroendeuppdrag
Inom Sverige- ska politiker fylla i samma blankett som vanligt (se bifogad Närvaroförteckning
Reseersättning vid förtroendeuppdrag) och lämna denna till sitt administrativa stöd. Attest görs av
Region Västernorrlands administrativa chef.
Utom riket- fyller politiker i Tjänsteresa utlandsblankett och anger kostnadsstället. På utlandsblankett
ska politikerna ange om de begär ersättning för förlorad arbetstid under ”Övriga upplysningar”. De
lämnar ifyllda blanketter till deras administrativa stöd. Attest görs av Region Västernorrlands
administrativa chef.
Utlägg på tjänsteresa (hotell, flygtaxi, tågtaxi):
Region Västernorrlands policy för tjänsteresor som gäller. Man ska spara alla kvitton i original och
redovisa de på sin utlandsblankett snarast efter hemkomst. Det är möjligt att få reseförskott för att
undvika utlägg på tjänsteresor, kontakta administrationen för hjälp.
.
Kontakter:
Anette Lövgren
Jessica Ulander
Arne Engholm
Lena Asplund
Hans Brynielsson
Hans Backlund
Erica Sahlin
Ilona Novak
Christian Forsberg
Peter Möllerswärd

073-030 27 65
070-376 95 92
076-836 44 50
073-074 87 55
070-519 89 65
070-264 82 79
070-576 23 21
070-562 33 08

anette.lovgren@rvn.se
jessica.ulander@rvn.se
arne.engholm@comhem.se
lena.asplund@rvn.se
hans.brynielsson@rvn.se
hans.backlund@rvn.se
erica@veradotter.se
ilona.novak@rvn.se

christian.forsberg@rvn.se
070-340 65 88

peter.mollersward@rvn.se

AER Sverige
e-post:

Postadress
871 85 Härnösand

Gordon Hahn: gordon.hahn@regionorebrolan.se

Besöksadress
Storgatan 1
Härnösand

Telefon
+4661180275
+46705623308

E-post
ilona.novak@rvn.se

