ASSEMBLY OF EUROPEAN REGIONS (AER)
AER er Europas største regionale sammenslutning
AER ble etablert i 1985 og er en politisk interesseorganisasjon og en europeisk arena for regionale
myndigheter i hele Europa. Organisasjonen består av regioner i 35 land - både EU-medlemmer og
ikke-EU-medlemmer. Sekretariatet er lokalisert til Strasbourg/Frankrike og Brussel/Belgia.
Medlemskap i AER har vært en del av det internasjonale samarbeidet gjennom Østlandssamarbeidet (ØS) – gjennom arbeidsdeling og gjensidig informasjonsutveksling og ved at fylkeskommunene i samarbeid har hatt det norske styrevervet i organisasjonen siden 1995. Siden 2015
har Norge hatt to styremedlemmer. Pr. 2021 er to av de fire fylkeskommunene medlem i AER
(Innlandet og Viken). I tillegg er Nordland fylkeskommune aktive i AER.
Mer informasjon finner på: www.aer.eu

AERs oppgaver og mål
AER er politisk talerør for europeiske regioners interesser i Europa og globalt og skal bidra til å:
- Styrke regionenes politiske rolle i utviklingen av Europa
- Legge til rette for interregionalt samarbeid og deling av beste praksis - utvikle samarbeidet
om tjenesteytingen til innbyggerne på tvers av regioner
- Støtte opp om en stedsbasert politikkutvikling der lokale og regionale fortrinn og
muligheter settes i fokus
- Se til at prinsippet om subsidiaritet (nærhetsprinsippet) legges til grunn i løsningen av
oppgaver/problemer.
- støtte arbeidet med demokratibygging på regionalt nivå
- Støtte regionene i globaliseringsprosessen og i arbeidet med utvidelsen av EU
Organisering av AER
Generalforsamlingen (GA) er AERs øverste organ. Her kan alle medlemsregionene møte. Hver
medlemsregion har en stemme uavhengig av størrelsen på regionen. Møtes vanligvis årlig i juni.
Executive Board (styret) har ansvar for det løpende arbeid i AER. Her sitter presidenten sammen
kasserer (treasurer) og elleve visepresidenter med ansvar for ulike områder/tema. Norge har for
tiden ingen medlemmer i Executive Board. President i AERs ungdomsnettverk (YRN), Gloria Vitaly
fra Innlandet og leder for styret i Sommerakademiet, Rune Fredriksen fra Viken har møterett i
styret. President i AER er for tiden Magnus Berntsson fra Västre Götaland regionen i Sverige.
Byrået utgjør AERs organ for politisk dialog og påvirkning inn mot nasjonale myndigheter og EUs
institusjoner. Byrået består (etter endring av vedtektene på GA i juni 2015) av to folkevalgte
representanter fra medlemsregionene i hvert av landene aktive i AER – med varaer – uavhengig av
størrelse, antall innbyggere og antall regioner som er medlemmer. Byrået debatterer aktuelle
europeiske og globale tema, utarbeider politiske lobbyrapporter, deklarasjoner og beslutninger
som sendes til relevante institusjoner og personer i EU-systemet og andre.
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Byrået oppretter politiske arbeidsgrupper (task forces) innenfor prioriterte politikkområder. Disse
jobber fram underlag for politisk debatt samt skriftlige innspill til EUs institusjoner for behandling i
byrået. For tiden er følgende grupper operative:
• Klima
• Demokrati (Europas framtid – «Future of Europe» prosess lansert av EU-kommisjonen)
• Bærekraftig mobilitet
På norsk side følges disse av henholdsvis Innlandet, Viken og Nordland og via AER Norge
nettverket holder de norske medlemsregionene hverandre oppdaterte og har dialog på tvers av
tema.
Byrået vedtar også AERs politiske prioriteringer for de kommende årene. Norske byråmedlemmer
er for tiden fylkesvaraordfører Aud Hove, Innlandet fylkeskommune og fylkesordfører Kari Anne
Bøkestad Andreassen, Nordland fylkeskommune. Vara-medlemmer er fylkestingsmedlem Erik
Ringnes, Innlandet og fylkestingsmedlem Rune Fredriksen, Viken.
AER fokuserer mye på tematisk samarbeid og deling av god praksis
Fram til utgangen av 2020 har AER bestått av tematiske komiteer der mye av arbeidet har
foregått. Innenfor hver av de tre tidligere fagkomiteene for
• Økonomi og regional utvikling
• Sosialpolitikk og folkehelse
• Kultur, utdanning og ungdom
har det vært flere ulike ad hoc grupper med mer spesifikk tematisk innretning. F.eks. innenfor
1. regional økonomisk utvikling, energi, klima, transport, bærekraftig turisme, bærekraftsmålene,
distriktspolitikk og EUs regionalpolitikk (Cohesion policy)
2. helse og sosial saker, demografi, ehelse, beredskapsplanlegging og forebyggende arbeid
3. kultur og kreative næringer, kultur-turisme, kulturarv, kulturell- og språklig diversitet som verdi
i regional utvikling og europeisk utvikling, ungt entreprenørskap, livslang læring, utvekslingsordninger for ungdom, rammer for utdanning og opplæring, media og informasjonsteknologi
I den nye organisasjonsmodellen er fagkomiteen borte, men ad hoc tematiske arbeidsgrupper
består. Tre av styrets visepresidenter er ansvarlig for hver sin portefølje av ad hoc grupper knyttet
til tre overordnede fagområdene.
Arbeidet er innrettet mot deling av beste praksis og etablering av prosjekt der en søker om
finansiering fra relevante EU/EØS-program. Ad hoc gruppene kan initiere studier og rapporter,
gjennomføre opplæring og kompetanseutvikling, samarbeide med aktuelle organisasjoner og
nettverk for å nå sine mål. Ledelsen og medlemmene i ad hoc gruppene er selv ansvarlige for å
koordinere og drifte arbeidet med noe support fra sekretariatet.
AER Sommerakademi
I juli/august hvert annet år gjennomfører AER et sommerakademi for politikere og ungdomsrepresentanter i Europa. Sommerakademiet har fokus på aktuelle og relevante tema og er en
arena for læring og kompetanseutvikling. Fylkestingsmedlem Rune Fredriksen i Viken
fylkeskommune leder styret for sommerakademiet.
AER Youth Regional Network (YRN)
YRN ble etablert i november 2008 retter seg mot regionale ungdomsnettverk (ungdommens
fylkesting/-råd, ungdomsorganisasjoner og lignende) fra regioner i hele Europa. YRN har som mål å
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bidra til nettverk, påvirkning, deling av beste praksis og å fremme en bærekraftig styring
(governance) der ungdom tas på alvor og trekkes med.
Nettverket samler ungdom mellom 15 – 30 år og møtes vår og høst. ØstsamUng er norsk plattform
for deltakelse i YRN. President i ungdomsnettverket er for tiden Gloria Vitaly fra Innlandet
fylkeskommune. Hun har også plass i Executive Board (styret) med møte og talerett.
Ungdomsnettverket har noe administrativ støtte fra sekretariatet i AER. Mer informasjon finnes på
https://aer.eu/aer-youth-regional-network/
Eurodyssey programmet
AER har gjennom hele sin eksistens fokusert på mobilitet av unge mennesker mellom de
europeiske landene. Eurodyssey programmet støtter unge mennesker mellom 18 – 30 år som
ønsker en praksisperiode i et annet land. Ingen norske regioner er pr dato medlem i programmet.
Mer info finnes på http://www.eurodyssee.eu/
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