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Regeringskansliet
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103 33 Stockholm

Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar
(SOU 2021:51)
Vi avgränsar vårt yttrande till utredningens förslag om att Statskontoret ska utreda
Artdatabanken. Enligt förslaget ska Statskontoret utreda Artdatabankens
huvudmannaskap, formella myndighetsroll och funktion som kunskapscentrum för
arter och biologisk mångfald i syfte att formellt förtydliga verksamhetens uppdrag
samt föreslå en långsiktig finansiering av verksamheten.
När det gäller övriga förslag i betänkandet ligger de utanför Statskontorets
kompetensområde och vi avstår från att lämna synpunkter på dessa.

Uppdraget till Statskontoret behöver preciseras
Det ingår i Statskontorets uppdrag att utreda frågor som rör organisering av statlig
verksamhet. Vi ställer oss därför positiva till att regeringen skulle ge oss ett
uppdrag som ligger i linje med vårt kompetensområde kopplat till Artdatabanken.
Vi anser att utredningen inte tydligt klarlagt problembilden bakom uppdraget till
Statskontoret och de frågor som vi förväntas att besvara. Vi anser därför att
frågorna som ska besvaras i den föreslagna utredningen behöver förtydligas
ytterligare för att Statskontoret fullt ut ska kunna ta ställning till förslaget. Det kan
tydligare framgå vad som skulle ingå i vårt uppdrag och vad regeringen förväntar
sig av analysen.
Vi bedömer att utredningen inte ger tillräckliga motiv till varför frågan om
huvudmannaskap borde utredas. Utredningen hänvisar till exempel inte till att det
är en ineffektiv organisering av verksamheten idag och eventuella konsekvenser av
detta. Vidare anser vi att frågan om att utreda Artdatabankens myndighetsroll inte
heller motiveras av utredningen.
Utredningen gör en uppskattning av de resurser som skulle krävas från
Statskontoret ifall vi får uppdraget. Det är svårt att avgöra rimligheten i denna
bedömning. Det beror på att den problembild som ligger bakom förslaget är
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tämligen vag. Att föreslå till exempel en ny framtida organisering och finansiering
kräver till exempel mer resurser än att enbart undersöka vilken funktion
Artdatabanken fyller för sina målgrupper och hur pass efterfrågad verksamheten är.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Gabriel Brandström och utredare Sanna Rehn, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.

Annelie Roswall Ljunggren

Sanna Rehn
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