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Riksdagen

Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
SRR 5/2018 rdFrUB 1/2018 rd

Ärende
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete (SRR 5/2018 rd).
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Framtidsutskottet (FrUB 1/2018 rd).
Beslut
Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:
Riksdagen förutsätter att statsrådet
1. skapar alternativa scenarier och handlingsmodeller också för den händelse att förändringen i det globala verksamhetssystemet är bestående eller mycket långvarigt. På grund av
osäkerheten i den globala handlingsramen behövs mer ingående analyser också av scenarier där utvecklingsförloppet för det internationella samarbetet inte är det önskade. Detta
står inte i strid med att främja de officiella målen, utan det handlar om beredskap för en alternativ framtid. När den globala handlingsramen blir mer komplicerad och EU:s beslutsfattande försvåras ökar betydelsen av exempelvis det nordiska samarbetet.
2. säkerställer att modellen för livslångt lärande utvecklas med beaktande av att en utmaning inom den närmaste tiden också är att uppdatera de redan förvärvsarbetandes kompetens inklusive den stora mängd unga vuxna som saknar examen på andra stadiet.
3. utvecklar mekanismer för att kompensera för de kostnader som förorsakas de företag,
människor och regioner som mest lider av åtgärderna för att dämpa klimatförändringen.
4. kompletterar vid utarbetandet av statsbudgeten BNP-indikatorn med satellitbokföring
och kombinationsindikatorer som bättre beräknar konsumtionen av naturresurser och
mängden välfärd.
5. som objekt för temaorienterad budgetering i anslutning till förändringen av arbetet, det
finländska arbetets framtid och välfärdsekonomin väljer förebyggande av utslagning bland
unga, utnyttjande av partiell arbetsförhet och välfärd.
6. genomför försök med en konstnärsallians.
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7. utreder huruvida det vid sidan av BNP-indikatorn behövs nya indikatorer för att förstå
effekterna av digitaliseringen och digital affärsverksamhet.
8. utreder effekterna av plattformsekonomi, blockkedjeteknik och kryptovaluta på ekonomin och främjar skatteförvaltningens internationella samarbete för att främja tillsynen över
plattformsekonomin och utveckla nya tjänster relaterade till plattformsekonomi.
9. utvecklar framtidsredogörelsens genomslag så att beredningen av framtidsredogörelsen
bättre kopplas till ministeriernas gemensamma och fortlöpande prognostisering; en publikation som samlar ministeriernas gemensamma och fortlöpande framtidsarbete kan tjäna
som framtidsredogörelsens första del som bygger upp en samsyn; i framtidsredogörelsens
andra del kan statsrådet enligt eget val bättre öppna upp något eller några av de fenomen
som aktualiserats i utredningen; redogörelseförfarandet möjliggör samtidigt att också riksdagen kan ta ställning till både ministeriernas framtidsarbete och även statsrådets val av
spetstema.
10. utvecklar den etiska bedömningen av tekniken och bedömningen av teknikens samhällsverkningar i nätverksform exempelvis som en del av det nationella framsynsnätverket
och dess strategiska centraler för framsynsarbete.
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