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AER kommitté 3: Kultur, utbildning och
praktik, unga samt internationellt
samarbete
30 oktober 2013 ägde höstens plenarmöte för AER (Assembly of European
Regions) kommitté 3 rum i Strasbourg, Alsace, Frankrike. Deltagande politiker var Tomas Vedestig (s) samt Johnny Åström (ns). Tjänstemannastöd
gavs av Eva Jonsson (division kultur och utbildning) och Ida Karkiainen
(avdelningen för regional utveckling).
Val

Under plenarmötet förrättades val av president och vice president till subkommittéerna för AER kommitté 3. Valda blev följande:
1 Till vice president för kommitté 3 valdes Dag Rønning (Hedmark, Norge)
2 Till president för subkommittén kultur valdes Christer ”Kax” Sundberg
(Sörmland, Sverige). Till vicepresident valdes Marita Fransson (Västerbotten, Sverige)
3 Till president för subkommittén utbildning valdes Karoly Ambrus (Brasov, Rumänien).
4 Till president för subkommittén unga valdes Lilla Merabet (Alsace,
Frankrike). Till vicepresident valdes Beat Rohner (ordförande för Youth
regional network, St.Gallen, Schweiz)
5 Till president för subkommittén internationellt samarbete valdes Jacek
Pilawa (Lower Silesia, Polen)
6 Dag Rønning och Lilla Merabet valdes till arbetsgruppen för jämlikhetskommittén.
Politiska prioriteringar och aktivitetsprogram 2013-2014 – open-space
diskussion och förslag till förändringar

Genom en open-space session fick alla ledamöter möjlighet att diskutera de
politiska prioriteringarna för kommitté 3 det kommande året. Norrbottensdelegationen hade förberett några förslag. Plenarmötet fastslog sedan, utifrån
diskussionerna, vilka förändringar i politiska prioriteringar och aktiviteter
som ska genomföras under år 2014. Förändringarna blev följande:
Kultur

Prioriteringen kultur och hälsa förändrades till kultur, hälsa och jämlikhet.
Detta var ett initiativ från bland andra Norrbotten. En fjärde aktivitet lades
till gällande kultur och kreativa näringar. Även en särskild inriktning kring
kultur för seniorer diskuterades, och kan komma som en konferens, eller ett
inslag vid ett kommande plenarmöte.
Unga

Det poängterades, bland annat från Norrbottensdelegationen, att den politiska rapporten som Lilla Merabet (Alsace) har initierat är viktig att arbeta
vidare med när resultaten presenteras. Det får inte bli en rapport som ”läggs
på hyllan”. Ungdomsnätverket tog initiativet att ta fram en verktygs-
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låda/guide kring hur regioner kan etablera regionala ungdomsråd. Detta
läggs till som en femte aktivitet.
Utbildning

Fortsatt starkt fokus för subkommittén är ”drop-outs”, det vill säga problematiken med att unga hoppar av sina studier. Subkommittén vill organisera
ett finansieringsseminarium nästa år samt fokusera på innovativ utbildning.
Internationellt samarbete

Subkommittén kommer fortsatt att fokusera på det östra partnerskapet samt
samarbete med regioner kring svarta havet. En fjärde aktivitet föreslogs av
Norrbottensdelegationen kring demokrati och hotet från nynazistiska rörelser
i Europa.
Uppföljning av arbetsgruppernas och programmens aktiviteter och
rapporter

De aktuella arbetsgrupperna kring östra partnerskapet, skolavhopp, ungas
delaktighet, MYFER (most youth friendly region), ungdomsnätverket, Eurodyssey samt sommarskolan föredrog deras aktuella status och informerade
om arbetet hittills. Några saker som framhölls var att den politiska rapporten
kring ungas delaktighet är klar om några månader. Redan nu visar sammanställd information att unga saknas i stor utsträckning i beslutsfattandet och
att beslutsfattande församlingar inte tar hänsyn till ungas perspektiv i den
utsträckningen de borde. Rapporten kommer att rekommendera regioner att
initiera samt stötta regionala ungdomsråd. När det gäller utmärkelsen MYFER kommer regioner att kunna nomineras till utmärkelsen MYFER till slutet av december. I maj 2014 kommer priset att delas ut. Regionerna uppmanades att skicka in nomineringar. En annan uppmaning till regionerna var att
nominera unga till ungdomsnätverket.
När det gäller sommarskolan kommer den att genomföras i Vojvodina, Serbien, under andra veckan i juli 2014. Temat kommer att vara ”Europe is
small ” med fokus på multietnicitet, multikultur samt multispråk. Dessutom
kommer en av de största musikfestivalerna i Europa att arrangeras under
samma vecka, och deltagarna på sommarskolan kommer mest troligt få tillgång till denna festival.
Utvecklingen inom sammanhållningspolitiken samt särskild
information om finansieringsmöjligheter för ungdomsprojekt

AER har dragit igång en informationsturné angående finansieringsmöjligheter via kommande strukturfonder för olika teman. Totalt planeras 10 informationstillfällen under perioden september 2013 till maj 2014, ofta i anslutning till kommittéernas plenarmöten. Den 29 oktober hölls en information
om finansieringsmöjligheterna för ungdomsprojekt och den 30 oktober hölls
en allmän information om sammanhållningspolitikens aktuella läge.
Status i sammanhållningspolitiken är att det fortsatt pågår förhandlingar både
inom EU och med nationella aktörer kring bland annat partnerskapsöverenskommelser, och förväntningarna är att lagstiftningspaketet skall antas den
18-21 november. En påminnelse gällande Eurodyssey är att regionerna har
möjlighet att finansiera sitt deltagande via socialfonden. AER kan vara behjälpliga med detta.

LANDSTINGSSTYRELSEN 11 DECEMBER 2013

Kommande möte

Sker i Vojvodina, Serbien i slutet av mars – förslagsvis den 26-27 mars.

