Kunskap och forskning som motorer för regional
utveckling och innovation
Knowledge and Research as Motors for Regional
Development and Innovation
För att kunna säkra den långsiktiga hållbarheten i det åländska samhället krävs utveckling av
befintlig kunskap och framtagning av ny sådan inom många olika områden. Åland har fördelar
och kompetenser inom många viktiga samhällsområden och här finns företag och institutioner med
globalt konkurrenskraftig kunskap. En självstyrd region måste kunna ’tänka själv’ och kunna
erbjuda en inspirerande, inkluderande och dynamisk miljö för att främja nya idéer och locka nya
och unga människor att stanna, återvända eller flytta tillbaka till Åland. Kunskapsutveckling
och forskning förutsätter bl.a. strategier, samarbeten, infrastruktursatsningar och digitalisering
med blicken riktad både inåt och utåt. Hur gör andra regioner? Vad behövs på Åland? Dessa
frågor diskuteras på denna konferens.
Torsdag 22 oktober 2020, kl 10 -15

Thursday October 22nd, 2020 (10.00-15.00, EEST)

Ålands sjöfartsmuseum, auditoriet - Auditorium of Åland Maritime Museum
Kaffe, te vid ankomst (med start kl 9.30) – Coffee and tea upon arrival (starting 9.30)

***
Välkomsthälsning och introduktion – Welcoming words 10.00
Välkomsthälsning / Welcome
Sia Spiliopoulou Åkermark, Direktör Ålands fredsinstitut & initiativtagare till KUTnätverket / Director of the Åland Islands Peace Institute
Inledande reflektioner om kunskapsutveckling och forskning på Åland
Alfons Röblom, utvecklingsminister / Minister for Development
Del I - Part I: Erfarenheter - Comparative Experiences 10.15 (in English)
Moderator: Hanna Hagmark
The establishment, development and role of the European Academy (EURAC) in South Tyrol
and the work of the Institute for Minority Rights
Dr Günther Rautz, Managing Director, Institute for Minority Rights (15 minutes)

The initiative, development and achievements of Epanet, the Research and Innovation Programme
of South Ostrobothnia
Nina Harjunpää, Senior Planning Officer, University Association of South
Ostrobothnia (15 min)
Research and development in the Faroe Islands
Annika Sølvará, Director Research Council in Faroe Islands (15 min)
What do we know about Åland today? On growth, human resources and ’smart regions’
Jouko Kinnunen, Head of Research, ÅSUB (15 min)
Questions and Discussion on Session on Comparative Experiences 11.15
(in English with possibility of questions in Swedish)
Lunch 12.00-13.00
Restaurang Nautical
Paneldiskussion (på svenska) / Panel discussion (in Swedish), 13.00-14.30
Om kunskapsutveckling, forskning, kompetensförsörjning, samarbeten och digitalisering utifrån
en åländsk horisont. Vad finns och kan främjas? Vad mer och nytt behövs? Vad betyder att ’en
autonomi ska kunna tänka själv’?
Paneldeltagare från det offentliga och privata Åland inleder diskussionen:
Johanna Mattila (rektor HÅ), Thomas Lundberg (vd Crosskey), Anders Ekström
(vd Ålands näringsliv), Pernilla Weckman (vd April kommunikation), Anders
Gustafsson (ingenjör, Pedago), Martha Hannus (Hållbarhetsstrateg, Emmaus
Åland)
Moderator: Sia Spiliopoulou Åkermark
Avslutning med kaffe och te / Coffee and Tea, 14.30-15.00
***
Konferensen ordnas av Nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland (KUT-nätverket) i samarbete med Ålands
landskapsregering. I KUT-nätverket ingår representanter från Ålands fredsinstitut som 2018 tog initiativ till
samarbetet, Högskolan på Åland, Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), Ålands sjöfartsmuseum, Ålands
landskapsregering och Mariehamns stadsbibliotek.
***
The Conference is organised by the Network on Sustainable Knowledge Development for Åland (KUT-network).
The participants of the network that was originally established in 2018 are:
The Åland Islands Peace Institute, Åland Statistics, The Åland University of Applied Sciences, The Åland Maritime
Museum, the Åland Government and the Mariehamn City Library – Central Library for Åland

