Utrednings- och forskningsplan till stöd för statsrådets beslutsfattande 2017

Statsrådets allmänna sammanträde 22.9.2016
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UTREDNINGS- OCH FORSKNINGSPLAN TILL STÖD FÖR STATSRÅDETS BESLUTSFATTANDE 2017
Planens målsättningar
Målet med utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande är att säkerställa en stark och horisontell kunskapsbas som stöd för det samhälleliga beslutsfattandet.
Med hjälp av planen riktas utrednings- och forskningsverksamheten in på de fokusområden som
regeringen har valt och som är väsentliga för regeringens och ministeriernas verksamhet.
Målet med planen är även att skapa en grund för systematisk och omfattande användning av utrednings- och forskningsinformation i statsrådets och dess ministeriers beslutsfattande samt att
stärka kunskapsbasen för regeringens och dess ministeriers beslutsfattande, en kunskapsbaserad
verksamhetspolitik och en strategisk helhetssyn.
Planen omfattar utrednings- och forskningsteman inklusive kostnadsförslag samt fördelningen av
det berednings- och styrningsansvar som hör till ärendet. Temaområdena har en klar koppling till
informationsbehovet och frågorna i anslutning till regeringens beslutsfattande.
Innehållet i och verkställandet av utrednings- och forskningsplanen samt ansvarsfördelningen
Planen omfattar fokusområden/teman inklusive kostnadsförslag för den forsknings- och utredningsverksamhet som genomförs med anslag under statsrådets kanslis moment 23.01.22, Statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (10,4 miljoner euro, reservationsanslag 3 år), samt
fördelningen av det berednings- och styrningsansvar som hör till ärendet. Anslagets användningssyfte definieras i motiveringen till momentet.
Handlingsplanen för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet har använts som utgångspunkt vid identifieringen av informationsbehoven i samband
med utarbetandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan. Numreringen i statsrådets utrednings- och forskningsplan följer numreringen i handlingsplanen.
Under momentet anvisas 1 970 000 euro för brådskande utrednings- och forskningsbehov som
fastställs senare, 300 000 euro för det informationsbehov i anslutning till bedömning av effekten
av försök med basinkomst som fastställs senare, samt 300 000 euro för det informationsbehov
som uppstår för ekonomiska rådet och som fastställs senare, 300 000 euro för det informationsbehov som uppstår för forsknings- och innovationsrådet och som fastställs senare, 150 000 euro för
det informationsbehov som framtidsredogörelsen ger upphov till och som fastställs senare samt
300 000 euro för det informationsbehov som EU-konsekvensbedömningar ger upphov till och som
fastställs senare.
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FOKUSOMRÅDE 1. SYSSELSÄTTNING OCH KONKURRENSKRAFT
UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA

ANSVARIGT
MINISTERIUM
FM

ÖVRIGA
MINISTERIER

KOSTNADSFÖRSLAG
(€)

SRK, MM

200 000

ANM

FM, SHM

380 000

1.3 Utvärderingsundersökning och aktionsforskning om de regionala försöken
med arbetskrafts- och företagsservice

ANM

SRK, FM,
UKM, SHM

200 000

1.4 Invandrarna och innovationsekonomin

ANM

IM, UKM,
SHM

100 000

ÖVRIGA
MINISTERIER

KOSTNADSFÖRSLAG
(€)

2.1 Bryta uppdelningen i kvinno- och mansdominerade utbildningsområden

ANSVARIGT
MINISTERIUM
UKM

ANM, SHM

250 000

2.2 Nya utbildningsbehov i fråga om modersmål och religion

UKM

IM, ANM

300 000

ANSVARIGT
MINISTERIUM
SHM

ÖVRIGA
MINISTERIER

KOSTNADSFÖRSLAG
(€)

JSM, FM,
MM
FM, ANM,
SHM

200 000

1.1 Bostadsmarknadens funktionssätt
A) Överlåtelseskattens konsekvenser för bostadsmarknaden
B) Lönsamheten, konkurrensläget och utvecklingsbehoven när det gäller placeringar i hyresbostäder
1.2 Stärkt sysselsättning och företagande: åtgärdernas effekt och inriktning
A) Bedömning av effekten av lönesubvention och startpeng
B) Stärkning av paketet för företagande
C) Utredning av arbetslöshetens vidare kostnader för samhället
D) Effekten av skyddsdelen i utkomstskyddet för arbetslösa på sysselsättningen

FOKUSOMRÅDE 2. KOMPETENS OCH UTBILDNING
UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA

FOKUSOMRÅDE 3. VÄLFÄRD OCH HÄLSA
UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA

3.1 Matservicen för äldre och möjligheterna att stödja boende i hemmet
3.2 Landskapets och kommunernas verksamhet, arbetsfördelning och samarbete när det gäller boendeservice och boende för personer med funktionsnedsättning och äldre personer

MM

3.3 De ensamlevandes ställning i samhället

SHM

MM, FM

250 000

3.4 Totalreformen av rehabiliteringssystemet

SHM

ANM

200 000

3.5 Informationsbehov i anslutning till bedömning av effekten av försök med
basinkomst, fastställs senare

SHM

ANM, SRK

300 000

3.6 Samhällskostnaderna på grund av ur ett hälsoperspektiv otillräcklig motion

UKM

SHM

150 000

FOKUSOMRÅDE 4. BIOEKONOMI OCH REN TEKNIK

220 000
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UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA

ANSVARIGT
MINISTERIUM
MM

ÖVRIGA
MINISTERIER

KOSTNADSFÖRSLAG
(€)

FM, JSM,
ANM

400 000

4.2 Nuläget och utvecklingsförutsättningarna för företagsverksamhet i anslutning till jakt och fiske

JSM

ANM, MM

100 000

4.3 Nationell sårbarhets- och riskbedömning inför klimatförändringen

JSM

ANM, MM

100 000

4.4 Modell för skadekostnaderna för utsläpp som sprids i luften

MM

150 000

4.5 Konsekvenserna av det reviderade utsläppshandelsdirektivet för Finlands
industri, energiproduktion och samhällsekonomi

ANM

KM, ANM,
SHM
FM, MM

4.1 Främjande av en cirkulär ekonomi och materialeffektivitet
A) Tillvaratagande och återvinning av fosfor i avloppsvatten: ekonomiska och
legislativa styrmedel i olika länder och deras tillämplighet i Finland
B) De ekonomiska styrmedlen för en cirkulär ekonomi
C) Hur har det nationella materialeffektivitetsprogrammet utfallit och hur kan
materialeffektiviteten i fortsättningen förbättras inom den cirkulära ekonomin?

100 000

FOKUSOMRÅDE 5. DIGITALISERING, FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH AVVECKLING AV NORMER
UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA

ANSVARIGT
MINISTERIUM
JSM

ÖVRIGA
MINISTERIER

KOSTNADSFÖRSLAG
(€)

FM, ANM,
MM

200 000

5.2 MyData:s konsekvenser för verksamheten hos organisationerna inom den
offentliga förvaltningen

FM

JM

70 000

5.3 Effektivare konsekvensbedömning med hjälp av automatisk datainsamling
och dataanalys

MM

KM, ANM

250 000

ANSVARIGT
MINISTERIUM
SHM

ÖVRIGA
MINISTERIER

KOSTNADSFÖRSLAG
(€)

UKM, JSM,
KM, ANM,
FM, MM

600 000

6.2 Möjligheterna med och nyttan av att utnyttja blockkedjeteknik

FM

SHM

100 000

6.3 Variationen kommunerna emellan vad gäller kommunernas lagstadgade
uppgifter efter social- och hälsovårds- och landskapsreformen

FM

UKM

80 000

6.4 Medborgarnas ärenden hos den offentliga förvaltningen

SHM

UKM, FM

500 000

MM

FM, KM,
ANM, SHM

200 000

5.1 Innovativa offentliga upphandlingar för att främja målen för regeringsprogrammets spetsprojekt inom bioekonomi och ren teknik

6. REFORMER
UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA

6.1 Stöd för genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen
A) Verkställandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen
B) Samarbetsbehov i anslutning till social- och hälsovårds- och landskapsreformen
C) Styrningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen
D) Användning och utveckling av elektroniska system inom företagsservicen

A) Uträttandet av ärenden hos den offentliga förvaltningen i vissa jämförelseländer
B) Konsekvenserna av ändringar i klientavgifterna för social- och hälsovårdstjänster
C) Klientprocesser och tillgången till service
6.5 De nya rollerna för styrningen av områdesanvändningen och byggandet i
samband med landskapsreformen
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6.6 Användning av informationsunderlaget om regionekonomin för att stärka
tillväxten och konkurrenskraften

ANM

UKM, JSM,
KM, MM

120 000

ANSVARIGT
MINISTERIUM
UM

ÖVRIGA
MINISTERIER

KOSTNADSFÖRSLAG
(€)

IM, FSM

80 000

7.2 Starkare påverkan från Finland vid förebyggandet och hanteringen av konflikter

UM

IM, FSM

100 000

7.3 Utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete mellan de nordiska länderna:
utvecklingsmöjligheter och utmaningar för ett fördjupat samarbete

UM

IM, FSM

80 000

7.4 Lagstiftningens funktionalitet vad gäller identifiering av och hjälp till offer för JM
människohandel

IM, SHM

100 000

7.5 En samlad bedömning av förhållandet mellan beredskapslagen och 23 § i
grundlagen

JM

FSM

150 000

7.6 Försörjningsberedskap i fråga om kompetensen för att trygga den teknologiska och industriella grunden för Finlands försvar

FSM

ANM

150 000

7.7 Energi och försörjningsberedskap: säkerhetspolitisk framsyn i fråga om
geopolitiska och strategiska förskjutningar

FSM

UM, ANM

300 000

7.8 Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling: utvärdering av åtgärdsåtagandet som verktyg

SRK

ANM, MM

100 000

ÖVRIGA
MINISTERIER

KOSTNADSFÖRSLAG
(€)

8.1 Utveckling av bedömningen av budgetens könskonsekvenser

ANSVARIGT
MINISTERIUM
FM

UKM, SHM

100 000

8.2 Tredje sektorn som stöd för myndigheternas säkerhetsverksamhet

IM

UM, FSM

150 000

8.3 Utvärdering av reformen av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen

SRK

FSM, FM,
UKM, JSM,
ANM, SHM,
MM

350 000

8.4 Informationsbehov i anslutning till ekonomiska rådet; fastställs senare

SRK

FM

300 000

8.5 Informationsbehov i anslutning till forsknings- och innovationsrådet; fastställs senare

UKM

SRK, ANM

300 000

8.6 Informationsbehov i anslutning till framtidsredogörelsen; fastställs senare

SRK

alla ministe- 150 000
rier

8.7 Informationsbehov i anslutning till EU-konsekvensbedömningar; fastställs
senare

Samordnas av SRK

300 000

8.8 Brådskande utrednings- och forskningsbehov; fastställs senare

Samordnas av SRK

1 970 000

7. REGERINGENS VIKTIGASTE GRUNDLÄGGANDE PROJEKT
UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA

7.1 Förenta staternas inverkan på säkerheten i Europa och Finland

8. ÖVRIGA
UTREDNINGS-/FORSKNINGSTEMA

Sammanlagt 10,4 miljoner €
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Utrednings- och forskningsprojekten i enlighet med statsrådets utrednings- och forskningsplan
väljs genom öppen ansökan och enligt objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Vid upphandlingen behandlas potentiella leverantörer jämlikt i enlighet med principerna om god förvaltning.
Ansökningsförfarandets gång
Statsrådets kansli beslutar om innehållet i ansökningsannonserna. Statsrådets kansli publicerar ett
meddelande om ansökningsannonsen i annonstidningar som det beslutas om särskilt samt svarar
för översättningen och publiceringen av annonserna i statsrådets webbtjänst. Ansökningsannonserna publiceras dessutom via upphandlingskanalen Hilma och på de ansvariga ministeriernas
webbplatser.
De ansvariga ministerierna ansvarar för den innehållsmässiga bedömningen av ansökningarna och
lägger fram ett förslag för statsrådets kansli om valet av utrednings- och forskningsverksamhet.
Urvalskriterierna för projekten är relevans, effekt, användbarhet, kvalitet och genomförbarhet.
Statsrådets kansli fattar beslut om upphandlingarna av utrednings- och forskningsverksamheten
och ingår projektavtal med de aktörer som har huvudansvar för projektet.
Uppföljning och styrning av genomförandet av projekten
Den arbetsgrupp som samordnar statsrådets forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet
(TEA-arbetsgruppen) är gemensam beställargrupp för ministerierna och följer upp måluppfyllelsen
för utrednings- och forskningsplanen.
Statsrådets kansli tillsätter en styrgrupp för varje projekt eller projekthelhet inom statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, sköter betalningarna till projektet och följer årligen upp användningen av anslaget och årsverkena.
Styrgruppen följer upp hur projektet framskrider och främjar utnyttjandet av resultaten av projektet samt lägger fram förslag för statsrådets kansli om betalning av kostnader i enlighet med hur
projektet framskrider. En företrädare för det ansvariga ministeriet är ordförande för styrgruppen.
Ordförandena för styrgrupperna informerar regelbundet ministergrupperna för respektive fokusområde samt sina ministeriers medlemmar i TEA-arbetsgruppen, som ansvarar för helhetsuppföljningen av utrednings- och forskningsplanen, om projektets framsteg och ger dem allt material som
är väsentligt med tanke på uppföljningen av projektet.
De ansvariga ministerierna och den som genomför projektet ser tillsammans till att utnyttjandet av
den information som projektet ger upphov till främjas. Slutrapporterna publiceras i publikationsserien för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.
Statsrådets kansli meddelar vid behov ministerierna närmare föreskrifter och anvisningar om verkställandet av utrednings- och forskningsplanen.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

Understatssekreterare Timo Lankinen

