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Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget om att ta fram förslag till
handlingsplan för grön infrastruktur på regional
nivå
Statskontoret anser att det är värdefullt att myndigheter lyfter fram behovet
av en grön infrastruktur och att det görs tydligt vad det innebär att ta hänsyn
till detta behov. I det remitterade uppdraget att ta fram en handlingsplan för
grön infrastruktur på regional nivå finns dock betydande oklarheter kring
kostnader för att ta fram sådana regionala handlingsplaner och finansieringen av dessa. Som en följd av dessa oklarheter har Statskontoret även
synpunkter på ett eventuellt genomförande av förslagen.

Kostnader svåra att bedöma
Naturvårdsverket redovisar bedömningar av de kostnader som förväntas
uppstå när regionala handlingsplaner för grön infrastruktur ska tas fram.
Dessa kostnader redovisas med stora osäkerheter och bör därför, enligt
utredningen, endast användas som en indikation. Särskilt svårt uppges det
vara att uppskatta kostnaderna för hanteringen av dataunderlagen både på
nationell och regional nivå. Med dessa reservationer hamnar kostnadsuppskattningarna totalt på 36-52 miljoner kronor, fördelat med 6-8 miljoner
kronor på nationell nivå och 30-44 miljoner kronor på regional nivå. Vilka
kostnader som därefter är förknippade med fortsatt drift redovisas inte.
Kostnaderna uppges i huvudsak bestå av statsfinansiella kostnader i form av
arbetstid på myndigheter, inköp av data hos varandra och vissa konsultkostnader.
Att det är svårt att bedöma kostnaderna beror till stor del på att det är fråga
om en ny arbetsuppgift som kräver att nya underlag tas fram och att det
krävs metodutveckling för hur arbetet ska bedrivas och hur resultatet ska
användas.
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Finansieringen är oklar
Hur de kostnader som uppstår om förslagen genomförs bör finansieras redovisas inte. Någon bedömning av hur stor del av kostnaderna som kan rymmas inom berörda myndigheters nuvarande anslag anges inte och därmed
inte heller om det finns behov av, och i så fall storleken på, särskilda medel
för ett genomförande. I utredningen konstateras bara att behov av extra
medel beror på ambitionsnivån.

Genomförandet bör ske stegvis
De stora osäkerheterna om tillvägagångssätt och därmed även om kostnader
gör att Statskontoret föreslår att ett eventuellt genomförande bör delas upp i
tydliga etapper med nya beslutstillfällen när bättre kunskap om tillvägagångssätt och kostnader erhålls. Då det krävs en betydande utveckling av
arbetsmetoder för att genomföra förslagen, kan det vara lämpligt att först
utveckla arbetssättet i ett eller ett fåtal län för att få erfarenheter inför ett
genomförande i hela landet. Då kan även en bättre uppfattning om kostnaderna erhållas.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Erik Nyberg och utredare Ola Norr, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.
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