Kenneth Backgårds rapport från AER
Kommitté 1 samt arbetsgruppen för
energi och klimat
Den 4-6 november 2013 anordnade Assembly of European Regions (AER)
Kommitté 1 en konferens om innovationer i samband med höstmötet i Bryssel, BE. Konferensen inleddes med arbetsgruppsmöten för energi och klimat,
regionala flygplatser och transporter samt regional utveckling. Det föreslogs
också att en ny arbetsgrupp för näringsliv, investeringar, små- och medelstora företag skulle bildas. Från landstinget deltog Kenneth Backgård (NS)
med John Kostet som tjänstemannastöd. Kenneth Backgård valdes enhälligt
till vicepresident med ansvar för landsbygdsutveckling, energi och miljö.
Energi och klimat

Kenneth Backgård presenterade det senaste årets aktiviteter och kommande
prioriteringar för arbetsgruppen för energi och klimat. Mötet inleddes av ordförande för kommitté 1, Marian-Constantin Vasile. Ordförande betonade
vikten av ökat samarbete mellan arbetsgrupper inom AER samt med organisationer utanför, för att erhålla ett mer interaktivt och dynamisk arbete.
Kommunikation via internetforum kommer också att utvecklas och användas
mer frekvent. Vidare är arbetet med att samla fler länder till arbetsgruppen
av prioritet.
Arbetsgruppsmötet fortsatte sedan med Kenneth Backgård som ordförande.
Vid mötet beslutades det att arbetsgruppens målsättningar är kunskapsutbyte,
nätverkande och projektutveckling. Kunskapsutbytet ska ske med fokus på
aktuella politiska energifrågor och innovativa energilösningar, genom tematiska seminarier och studiebesök. Vidare syftar utbytet till att erhålla kunskap om energiprojekt i andra regioner samt om produkter och lösningar som
företag erbjuder. Nätverkandet handlar om att främja erfarenhetsutbyte
inom klimat och energi och om att identifiera goda exempel inom dessa områden. Fokus ligger också på att hitta partners för att lösa gemensamma utmaningar för olika regioner samt på att skapa synergier med andra arbetsgrupper inom kommittén. Arbetsgruppen ska följa utvecklingen av projektet
Regions4greengrowth samt utveckla peer reviews för att utvärdera kvalitén
på regionala energistrategier. Specifika området i fokus för arbetsgruppen är
finansiering av clean tech och pilot- och demoanläggningar, passivt byggande samt på framtagandet av en politisk rapport kring energimarknaden
och på genomförandet av ett kunskapsutbyte inom geotermisk energi, med
ledning av den serbiska regionen, Vojvodina.
Gruppen avser att träffas tre gånger per år och utöver detta samarbeta i huvudsak med konferenserna World Sustainable Days och EU Sustainable
Week samt med gruppen R20 Regions of Climate Action. R20 Regions of
Climate Action är en ideell organisation som grundades 2011 av guvernör
Arnold Schwarzenegger och andra globala ledare i samarbete med FN. R20
är en sammanslutning av partners ledda av regionalt folkvalda organ. Dessa
arbetar för att främja och genomföra projekt, vars syfte är att öka ekonomiska och miljömässiga fördelar, i form av minskad energiförbrukning,
minskade utsläpp av växthusgaser, stärkt lokal tillväxt, förbättrad folkhälsa
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och fler gröna jobb. Dessa lokala åtgärder kan sedan bidra till att uppnå de
gemensamma globala miljö- och tillväxtmål.
Innovation is the answer

Temat för konferensen var innovationer och ett flertal föreläsare med expertis på området föreläste om innovationssystem som vitala framgångsfaktorer
för regional utveckling. Begreppet innovationer handlar som känt inte längre
bara om teknologi och forskning, utan också om människor och processer.
Katja Reppel från EU kommissionen berättade om möjligheter för finansiering under den kommande programperioden. Katrien Mondt från Brussels
Institute for Research and Innovation, berättade om deras innovationssystem
Innoviris och hur det på ett framgångsrikt sätt stimulerat Bryssels ekonomi.
Antti Valle från EU kommissionen presenterade Design Innovation Initative
och talade om design som ett innovationsdrivande verktyg i både privat och
offentlig sektor. På eftermiddagen hölls det parallella seminarier om territoriellt samarbete som verktyg för att accelerera arbetet med innovationer,
samt hur man skapar regionala strategier för smart specialisering. På seminariet om territoriellt samarbete exemplifierades det med bland annat Donaustrategin, dvs. en makroregional strategi motsvarade vår Östersjöstrategi.
I övrigt berättade bland annat Bob Pels från Flevoland, NL, om peer review
metoden och de framgånsrika projekten Smart Europe och Regions 4 Green
Growth.
Val och ny arbetsgrupp

Kenneth Backgård valdes enhälligt till vicepresident med ansvar för landsbygdsutveckling, energi och miljö Kenneth har varit ordförande i arbetsgruppen för energi och klimat sedan 2010, och kommer även att fortsätta att
vara det till dess att en efterträdare utsetts. Det föreslogs att en ny arbetsgrupp för näringsliv, investeringar, små- och medelstora företag skulle bildas. Förslaget antogs och till ordförande för arbetsgruppen valdes Jean-Luc
Vanraes från Bryssel, BE. Det valdes även en ny ordförande för arbetsgruppen för transporter och regionala flygplatser, Jan-Owe Larsson från Östergötland, SE.
Kenneth Backgård (NS)
Läs mer: www.aer.eu
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