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Inom landstingets engagemang i Assembly of European Regions (AER) deltog landstinget genom Kenneth Backgård, onsdagen den 7 mars i Genève, på
R20 konferensen ”The Road to Rio: Regions Building the Green Economy”.
Konferensen var ett samarrangemang mellan organisationerna R20 och
AER. 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 de ekonomiska och miljömässiga fördelarna, i form av minskad energiförbrukning, minskade utsläpp av växthusgaser, stärkt lokal tillväxt, förbättrad folkhälsa och fler gröna jobb. Dessa lokala åtgärder kan sedan bidra till att uppnå de gemensamma globala miljö- och tillväxtmål.
Organisationen består för närvarande av drygt 20 medlemmar från regionalt
folkvalda organ och ett 30-tal medlemmar från institutioner och organisationer (ex universitet, internationella handelskammaren, finansiella instiutioner, internationella energimyndigheten och FN-program såsom UNDP och
UNEP).
Målen för denna konferens var att uppmärksamma regionernas viktiga roll i
övergången till en hållbar grön ekonomi och i att främja tillgången till finansiering för miljöprojekt. Vidare ville man också lyfta fram regionernas betydelse i de internationella diskussionerna och förhandlingarna om klimatförändringarna.
Kenneth Backgård blev inbjuden som talare och panelist inom sessionen:
Green Economy: an Opportunity for our region. Där fick landstinget möjlighet att lyfta fram regionens unika utmaningar och möjligheter samt utvecklingen inom vind- och bioenergin och inom etableringen av energiintensiv
industri i regionen. Vidare betonades vikten av:
• ett brett regionalt samarbete i framtagandet av regionala klimat- och
energistrategier
• ett operativt regionalt energikontor
• det offentliga som förebild, inte minst vid upphandlingar
• FoU samt finansiering och kommersialisering av idéer inom miljöteknik
• ett internationellt samarbete, ex inom forskning, finansiering och politik
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