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Oppsummering fra byråmøte i AER 19.11.20
Møtet ble gjennomført digitalt i etterkant av generalforsamlingen 2020.
Deltakere med stemmerett:
Kari Anne Bøkestad Andreassen, Nordland fylkeskommune (byråmedlem)
Erik Ringnes, Innlandet fylkeskommune (vara-medlem)
Øvrige deltakere:
Rune Fredriksen, Viken fylkeskommune (leder i komiteen for Sommerakademiet og vara til byrået)
Sonja Alice Steen, Nordland fylkeskommune (fylkestingsmedlem)
Eirik Fiva, Nordland fylkeskommune (adm.)
Sebastian Blomli, Innlandet fylkeskommune (adm.)
Espen Holtan, Viken fylkeskommune (adm.)
Ann Irene Sæternes, Østlandssamarbeidets sekretariat (koordinator AER Norge)
Forfall:
Aud Hove, Innlandet fylkeskommune (byråmedlem)
I.

Welcome & Introductions Opening speeches and introduction of the
agenda.

Møtet ble åpnet av AERs nye generalsekretær, Christian Spahr, som ledet møtet. Han
understreket de rådene omstendighetene og utfordringene det gir for organisasjoner som jobber
med europeisk samarbeid. Han la vekt på at AER fortsatt skal være en støtte for
medlemsregionene og en arena for dialog på tvers av regioner og landegrenser. Det er viktig å dele
og bidra til å løfte hverandre ut av Covid19 pandemien sammen. AERs sekretariat vil være en
støttefunksjon i dette arbeidet.
II.

Bureau Updates Overview presentation of the activities carried out
along 2020 by the AER task forces and other institutional relations
issues.

● Albert Castellanos, AER Vice President for Sustainability.
Visepresidet Castellanos gikk igjennom byråets arbeid siden siste møte, som var i Brussel i
desember 2019. Arbeidet i fire av task forcene ble framhevet.

a. Cohesion Policy – der det har vært satt søkelys på EUs framtidige regionalpolitikk og
langtidsbudsjettet for 2021-2027. Regional medvirkning og lobby for å understreke at
regionalpolitikken er en viktig investeringspolitikk for bærekraftig økonomisk utvikling i
hele Europa. AER har samarbeidet med #Cohesion Alliance, som er en plattform for
regioner og ulike regionale organisasjoner – herunder også Regionkomiteen i EU
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(CoR). Det jobbes nå med lobbying for regional medvirkning/regionenes rolle i EUs
krisepakke Next Generaltion EU.
b. Migrasjon – der det samarbeides nært med Europarådets kommunale og regionale
kongress. Her jobbes det nå inn mot EUs nye rammeverk for migrasjon. Et prosjekt er
også under utvikling med hensikt å søke om EU-midler til arbeidet.
c. Bærekraftsmålene (SDGs) – der arbeidet er knyttet opp mot samarbeid med FN. Det
legges vekt på å koble regionene tett på, som nøkkelaktører for å nå 2030 agendaen.
Webinarer er gjennomført – bl.a. med fokus på Green Deal i september 2020. AER
lobber for en bottom-up tilnærming og at SDGene skal være topp prioritet på alle
nivåer – lokalt, regionalt, nasjonalt, overnasjonalt i EU og globalt.
d. Bærekraftig mobilitet – der det planlegges et digitalt møte for å drøfte tema og legge
en plan for videre arbeid
Det ble avslutningsvis understreket at arbeidsformen med ulike tematiske arbeidsgrupper (task
forces) har vist seg som et godt verktøy for byråets arbeid og for AER.
Vedtak: Rapporten ble tatt til orientering.
III.
Adoption AER Position on Sustainable Development Goals
Presentation of the finalised position paper on SDGs and invitation to members of the Bureau to
discuss and vote on the adoption of the document.
● Magnus Berntsson, AER President and Chair of the Taskforce on Sustainable
Development Goals.
President i AER, Magnus Berntsson, presenterte dokumentet og gikk igjennom de innkomne
forslag til endringer. Fra AER Norges side hadde vi sendt inn to forslag til tillegg i teksten. Utenom
oss hadde regionen Zürich, Sveits sendt inn to forslag. Alle de fire forslagene ble stemt over en
etter en og alle fire fikk flertall for å bli tatt med inn i det endelige dokumentet. Til sist ble hele
dokumentet godkjent.

De norske innspillene gikk ut på å nevne ungdom spesielt som viktige aktører samt å legge inn
privat sektor, akademia og samfunnet ellers i arbeidet med bærekrafts-målene lokalt og regionalt.
Det ble her påpekt at dokumentet i for stor grad la vekt på det offentliges rollen, og at hele
samfunnet må inkluderes. Zürich sin forslag gikk ut på skattepolitikk og at denne kan utgjøre et
viktig verktøy for å styre utviklingen i en mer bærekraftig retning. Forslag to fra Zürich var noe
kontroversielt i og med at regioner i Europa har ulike mulighet til å ta inn egne skatter, men
tolkningen ble at teksten gir en anbefaling om gode løsninger der dette er mulig.
For øvrige påpekte Regionen Freiburg, Sveits nødvendigheten av at alle nivåer må jobbe sammen
(Multilevel Governance) og understreket også behovet for å se på forholdet mellom klima og
bærekraft.
Vedtak: Posisjons-papiret ble godkjent med de fire foreslåtte justeringene som var sendt inn.
IV.
Adoption AER Position on Digitalisation
Presentation of the finalised position paper on Digitalisation and invitation to members of the
Bureau to discuss and vote on the adoption of the document.
● Video message from Martin Eichtinger, Chair of the Taskforce on Digitalisation, Lower
Austria (AT).
● Victor Vaugoin, Director of the Office from the Government of Lower Austria to the
European Union.
Leder av task force fra Lower Austria deltok med en video-hilsen til byrået. Han var forhindret fra
å delta pga møte i parlamentet i delstaten. Eichtinger la vekt på at rollen til distriktene er inkludert
i dokumentet og påpekte viktigheten av en pålitelig infrastruktur både i byer og distrikt. Han
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hevdet at top-down tilnærmingen til digitalisering er utdatert og at kommuner og regioner nå er
mer i sentrum av utviklingen. Eichtinger la vekt på tillitt som en grunnleggende faktor i den digitale
transformasjonen og trakk fram koblinger til arbeidsmarked, økosystem for innovasjon, utdanning
og demokrati.
Direktøren for regionens Brusselkontor gikk igjennom selve forslaget og la fram de innspillene som
var mottatt på forhånd til dette dokumentet. Det var forslag om to tilleggssetninger samt et
forslag om å slette en tekst med referanse til Kina. Alle de tre endringsforslagene ble godkjent en
etter en. Til siste ble det stemt over hele dokumentet.
Vedtak: Posisjons-papiret ble godkjent med de tre foreslåtte justeringene
V.
Identification of the Task Forces Priority Topics 2021
Bureau members will identify potential key priority topics for political discussion and advocacy
action in 2021 and set up new task forces to oversee the delivery of AER influencing work in those
key areas.

Det ble innledningsvis vist til forslag oversendt fra Executive Board (EB) til byråets medlemmer
som gjelder valg av tema for 2021. EB gjennomførte sitt møte dagen før, så informasjon ble sendt
ut til medlemmer i byrået via e-post tett opp til møtet. Følgende informasjon ble lagt til grunn for
dialogen i møtet:
- Continue the work of the current Task Forces on Sustainable Development Goals and
Digitalisation and move forward with the work proposals of the Task Force on Sustainable
Mobility and Connectivity
- Continue convening the expertise of the Task Force on Cohesion Policy to focus on the EU
cohesion policy response to the COVID-19 crisis, including the support to
rural areas
- Identify the following key issues for debate and positioning of AER in the upcoming year:
Promoting Democracy and Good Governance – The Conference on the Future of
Europe
Invited the already existing Task Force on Democracy (on hold due to COVID-19) to kick off and
lead this specific work around the conference.
Ensuring a liveable future for citizens – Climate Action
Invited the Bureau to give priority in its political discussion and positioning in 2021 to climate and
set up a task force to undertake this work.
Vedtak: Byrået støttet EBs forslag om å videreføre dagens task forcer samt å opprette en ny task force
for klima. Ingen regioner påtok seg å lede arbeidet i klimagruppa i møtet, men President Berntsson
signaliserte at hans region Västre Götaland kan ta en rolle.
(Merknad fra referent! AERs sekretariat vil snart sende ut en forespørsel til byråets medlemmer
om deltakelse i de ulike task forcene. AER Norge bør kanskje ha et digitalt møte for å se nærmere
på hvor det kan være aktuelt å delta mer aktivt fra norsk side)
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VI.

AOB

VII.
Closing
Neste byråmøte planlegges i Strasbourg sammen med GA 2021 og konferanse om bærekraft utsatt
fra juni 2020. Tidspunkt er mai/juni. Koronasituasjonen vil avgjøre om dette er gjennomførbart.
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