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Notat

Assembly of European Regions
Oversigt over organisation og arbejde
AER blev oprettet i 1985 og har 270 medlemmer (regioner) fra 33 lande i Europa. Organisationen er
også åben for medlemskab af interregionale organisationer, f.eks. er BSSSC medlem af AER.
AER arbejder for at fremme regionernes interesser i EU, nærhedsprincippet og regionalt demokrati.
AER arbejder på flere forretningsområder, der vedrører økonomi og regional politik, sundhed og
velfærdsteknologi samt kultur og uddannelse.
AER har hovedsæde i Strasbourg i Frankrig. Møderne holdes i Strasbourg, Bruxelles eller
medlemsregionerne.

Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen består af politiske repræsentanter fra medlemsregionerne.
• Den vedtager AER’s politiske strategi og budget, optagelse eller eksklusion af medlemmer
• Den beslutter om komitéer skal oprettes eller om specielle opgaver skal igangsættes
• Den vælger AER formand og bestyrelsens medlemmer for 2 år og General Sekretær for 5 år
Generalforsamlingen afholdes én gang om året sidst på året. Alle regioner, der er medlem af AER,
kan sende en eller flere repræsentanter til Generalforsamlingen. Det er hensigtsmæssigt, at man har
deltaget i komitéernes arbejde, inden man deltager i en generalforsamling, der kan være meget
uoverskuelig.

Bestyrelsen (Bureau)
Bestyrelsen træffer beslutninger, der vedrører AERs løbende arbejde og koordinerer komitéernes
arbejde.
Bestyrelsen mødes mindst 2 gange om året. Medlemmerne udpeges af medlemsregionerne og
vælges af Generalforsamlingen. Der kan udpeges et bestyrelsesmedlem pr. land, som er
repræsenteret i AER.
Region Syddanmark er p.t. eneste danske medlemsregion og kan derfor udpege et medlem til
bestyrelsen. Forhenværende Fyns Amt og Vejle Amt var medlemmer og deltog i forskellige komitéers
arbejde, men valgte ikke at deltage i bestyrelsen, fordi temaerne var meget overordnede og generelle
i forhold til amternes hverdag, ligesom arbejdet hermed kan være meget omfattende op til møderne.

Komitéer
Det primære arbejde i AER foregår i de tre komitéer:
1: Regional udvikling, herunder innovation, landdistrikter, bæredygtig udvikling, turisme og
infrastruktur
2. Sundhed og Sociale Anliggender, herunder eHealth
3. Uddannelse og Kultur, herunder ungdom. Region Syddanmark arbejder allerede med disse
områder i EARLALL, hvor arbejdet er fokuseret på kompetenceudvikling og innovation på
uddannelsesområdet.
Hver komité mødes normalt to gange om året, hvor møderne kobles sammen med møder i komitéens
arbejdsgrupper og evt. workshops og konferencer.
Hver medlemsregion kan deltage med én eller flere politikere og/ eller embedsfolk i hver komité.
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