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Löpande granskning av Affärsverket Svenska
Kraftnät 2006
Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Affärsverket
Svenska Kraftnät (SVK) bland annat granskat rutiner för
informationssäkerhet och projektredovisning.
Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa
SVK:s uppmärksamhet på i denna revisionsrapport.
Riksrevisionen önskar information senast 2007-03-19 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Informationssäkerhet
2005 granskade Riksrevisionen ledningens interna styrning och kontroll för
att säkerställa säkerheten/skyddet av SVK:s IT-relaterade
informationstillgångar. Denna styrning och kontroll benämns samlat för
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Avgränsningen innebar att
faktisk uppnådd säkerhet i enskilda system inte granskades. Normkällan vid
bedömning och värdering av iakttagelser var Standarden Ledningssystem för
informationssäkerhet (SS-ISO/IEC 17799). Granskningen avrapporterades i
en revisionsrapport daterad 2006-02-13 (RiR:s dnr 32-2005-0714).
Vid en uppföljande granskningen av ledningssystemet för
informationssäkerheten under 2006 kan Riksrevisionen konstatera att SVK
har påbörjat ett arbeta med att förbättra styrningen och kontrollen av
informationssäkerheten. Arbetet är inte slutfört och ett antal av de
iakttagelser som avrapporterades i revisionsrapport daterad 2006-02-13,
kvarstår fortfarande.

Iakttagelser
Av de iakttagelser som tidigare avrapporterats kvarstår följande;
För de system som SVK anser vara samhällsviktiga genomförs inga
kontinuerliga riskbedömningar. Beslut har dock tagits om att sådana
ska genomföras årligen med start 2007.
Det saknas dokumenterad aggregerad analys som kan vara till hjälp
vid prioritering och bedömning av vilka system som ska utvecklas,
bytas ut etc. Ett IT-råd har bildats som bland annat har till uppgift att
förvalta ett sådant dokument.
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Systemsäkerhetsplaner finns inte för samtliga system.
Kontinuitetsplaner finns inte för samtliga system.
Utbildning om IT-säkerhet för personalen har planerats att
genomföras under 2007. Utbildning under 2006 har endast skett för
IT-säkerhetsansvariga.
Riksrevisionen rekommenderar SVK att åtgärda de kvarstående iakttagelser
avseende ledningssystemet för informationssäkerheten som noterades i
revisionsrapporten, daterad 2006-02-13.

Projektredovisning
2005 granskade Riksrevisionen tio stycken projekt som avslutats och
aktiverats under 2004. Projekten avsåg såväl materiella som immateriella
tillgångar. Vid granskningen utgick Riksrevisionen från SVK:s upprättade
projekthandbok och sökte i diariet efter några av de dokument som enligt
handboken ska finnas i varje avslutad projektakt. Granskningen
avrapporterades i en revisionsrapport daterad 2006-02-13 (RiR:s dnr 322005-0714).
Vid en uppföljande granskning av projektredovisningen under 2006 kan
Riksrevisionen konstatera att SVK under året aktivt har arbetat med att införa
nya rutiner och ett nytt system för projektredovisning. Rutinerna införs
successivt under 2006 och 2007.

Iakttagelser
Riksrevisionen kan konstatera att arbetet med den nya projekthandboken har
dragit ut på tiden och den nya handboken förväntas bli klar tidigast i mitten
av 2007. Den gamla projekthandboken har tagits bort från SVK:s intranät och
först under början av 2007 har ny projektpolicy beslutats och ett dokument
avseende riktlinjer för projektarbetet tagits fram.
Riksrevisionen rekommenderar SVK att slutföra arbetet med de nya
projektrutinerna, samt att kommunicera dessa inom organisationen.

Revisionsdirektör Göran Selander har beslutat i detta ärende. Revisionsledare
Anne Bryne har varit föredragande.
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Göran Selander

Anne Bryne

Kopia för kännedom:
Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet
Finansdepartementet/budgetavdelningen
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