LANDSTINGSSTYRELSEN 12 DECEMBER 2012

Agneta Granströms rapport från
Rapport från AER kommitté 2 möte i
Limoges den 19 till 21 november 2012
AERs konferens i Limoges i centrala Frankrike genomfördes under tre dagar. Under den första dagen genomfördes tre parallella möten under sen eftermiddag; arbetsgruppen för energi, arbetsgruppen för flygtransporter samt
ett seminarium om kommande strukturfondsperiod. Den andra dagen innehöll både gemensamma och parallella sessioner om regional utveckling i
glest befolkade regioner. Under den tredje och sista dagen genomfördes plenarsammanträden för kommitté 1 och kommitté 2.
Seminariet om kommande strukturfondsperiod innehöll en intressant presentation av Andor Urmos från DG Regional and Urban Policy. Han redogjorde
för beslutsprocessen med den kommande perioden samt en tydlig beskrivning över vilka övervägande som kommissionen måste göra för att få nästa
period att fungera effektivare än den nuvarande. Det är tydligt att kommissionen inte alltid tycker att strukturfondsmedlen utnyttjas till rätt saker.
Under den andra dagen presenterade ett antal regioner sina utmaningar och
hur de arbetar för att stärka regionernas tillväxt. Agneta Granström var moderator under den parallella workshoppen ”Innovative care delivery Models in
Rular areas – How to maintain social services, notably in the field of health”.
Den andra dagen avslutades med en längre diskussion om resultatet från
workshopparna från dag ett och dag två samt en presentation av metod, stuktur och resultat från projektet RUR@CT.
Den sista dagen inleddes med Kommitté 1 plenarsammanträde, se rapport
från Ann-Kristin Nilsson, och därefter kommitté 2 plenarsammanträde med
genomgång av tre prioritetsområden för 2013.
För prioritetsområde 1 – Modernisering av vård- och omsorgstjänster fattades beslut om:
• Att AERs e-hälsanätverk skall ordna ett möte under året
• Arrangera ett ”Capacity-Bulinding” seminarium hos en medlemsregion i syfte att stimulera och stödja utveckling av innovativa tjänster
inom vård
• Delta i EU-projektet SMART CARE i syfte att sprida erfarenhet och
kunskap om integrerad vård bland medlemsregionerna.
• Fortsätta satsningen på engagemang för aktivt och hälsosamt åldrande (active and healthy ageing) med deltagande i projektet ENGAGED samt följa utvecklingen och sprida resultat från kommissionens satsning på European Innovation Partnership.
• Utveckla ett politiskt ledarskapsprogram för innovationer inom vård,
omsorg och skola
• Samarbeta med WHOs regional nätverk för ojämlikhet inom vård
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Delta och sprida resultat från projektet ”Health Equity” där AER är medlem
i referensgruppen.
Under prioritetsområde 2 – Skapa inklusiva samhällen diskuterades:
•
•

Arbetet med AERs arbetsgrupp för personer med handikapp
Huruvida AER skall engagera sig i projektet THAO som handlar om
att aktiver unga människor med övervikt. Det fanns ett önskemål
från AERs generalsekreterare om att AER skulle engagera sig i projektet, dock fann en övervägande majoritet om att AER inte skall
engagera sig i projektet.

Under prioritetsområde 3 – Stödja regionalt arbete i nätverk för hälsa och
omsorg fattades beslut om:
• Fortsätta att regelbundet informera AERS medlemmar om pågående
satsningar inom EU för fokuserade områden inom kommitté 2 i form
av nyhetsbrev och webbsida.
•
•
•

Försätta samverkan med andra aktörer och interregionala närverk
inom området som fokuseras inom kommitté 2
Utöka samverkan med medlemsregionernas lokala EU-kontor i
Bryssel
Fortsätta samarbetet med andra institutioner och forum som arbetar
med samma frågor som kommitté 2, exempelvis European Health
Policy Forum, European Platform against poverty and social exclusion samt Committee of the Regions Technical Platform for cooperation in health.

Dagen avslutades med en genomgång av kommande huvudaktiviteter for
kommitté 2 samt en diskussion samt att Vyacheslav Berezhnyy, representerande regionen Dnipropetrovsk (UA) inbjöd alla medlemmar att ansluta sig
till nästa plenarsammanträde som kommer att äga rum i den ukrainska region
våren 2013.

Agneta Granström
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