Rapport från AER Byråmöte
Byråmöte ägde rum den 22 april i Strasbourg, i samband med plenarmötet
för kommitté 1och från landstinget deltog Mattias Karlsson. Mötet rörde i
stora delar om förändringarna inom AER.
Presidiemedlemmarna var överens om att AER har spelat en central roll
under de senaste 30 åren för att mobilisera, främja interregionalt samarbete
och vara språkrör för regioner i Europa.
Sedan starten 1985 har organisationen utvecklats och anpassat sig till att
möta nya behov och till den socio-politiska och ekonomiska miljön.
Under större delen av sin historia, har AER fungerat i en sund ekonomisk
miljö, men för närvarande står organisationen inför ekonomiska svårigheter.
AER är nu tvungen att stabilisera sitt kassaflöde och återuppbygga det egna
kapitalet. Mot bakgrund av dessa svårigheter och för att ta tillvara de
regionernas utvecklingsmöjligheter under de kommande 30 åren, antog
Byrån en förändringsstrategi för organisationen som innebär:
- Att strategin, uppdrag och struktur i organisationen anpassas till framtidens
möjligheter och;
- Att en finansiell återhämtningsplan genomförs.
Rättsligt förfarande
Mot bakgrund av de ekonomiska svårigheter, har ordföranden ansökt om
rättslig återhämtning och den 22 april 2015 beslutade domstolen att bevilja
AER med en 2 månader (förnybar) observationsperiod. Observationstiden är
det första steget för att nå rättslig ekonomisk återhämtning enligt fransk lag.
Under observationsperioden, kommer AER fortsätta att utveckla sin
ekonomiska återhämtningsplan med en av domstolen utsedd administratör.
Samråd om det nya AER
Dokumentet "Changing AER for the 21st Century " beskriver principerna för
att definiera ett nytt AER. Huvudprinciperna i dokumentet antogs av
presidiet. Nu öppnas en samrådsperiod för att låta alla medlemmar att
komma med synpunkter och förslag på den framtida strukturen, innan en
debatt och omröstning i generalförsamlingen i juni 2015. Samrådet är öppet
fram till 22 maj.
Nytt uppdrag
Organisationens nya uppdrag innefattar att vara ett nätverk för och med
regionala politiker för politiska frågor av europeisk gränsöverskridande
karaktär. Vidare innebär uppdraget att främja spetskompetens ledarskap på
alla förvaltningsnivåer samt att tillhandahålla tjänster för bättre
beslutsunderlag till regioner och tjänster som ger större synlighet för
regioner.
Förändringarna kan sammanfattas enligt följande:
 Nytt uppdrag och nya mål som fokusera på tjänster för bättre
beslutsfattande, synlighet och för att sätta regioner på kartan;
 Att förstå den globala rollen utanför Europa och en regionalpolitik
som grundar sig i regionernas kulturer, historia och medborgarnas
behov;
 Införa en mindre byråkratisk struktur;
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Decentralisera det tematiska policyarbetet till självstyrande
kommittéer; AER ska ha fyra personer i sekretariatet och
regionernas tjänstemän ska själva var mer aktiva i arbetet.
Sekretariatets roll blir att fungera som support och möjliggörare;
 En ny affärsmodell med abonnemangsavgifter som bas och särskilda
avgifter för extra aktiviteter och program;
 En ny medlemskapsmodell med en ny kategori av "associerad
medlem" för europeiska eller icke-europeiska regioner och
organisationer som inte nödvändigtvis passar in i den territoriella
definitionen av en region. "Associerade medlemmar" kommer inte
att ha rösträtt.
Nästa möte
Presidiet har kallat till extra generalförsamling i juni, där stadgarna kommer
att revideras för att passa med den nya organisationen. Presidiet har också
föreslagit att förlänga de nuvarande mandaten.
De nyvalda Presidenterna och Vice-Presidenterna för kommittéerna påbörjar
dock sin mandatperiod.
Mattias Karlsson
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