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Svenska Kraftnät har inte några invändningar mot de resonemang som utredningen för 
fram i rubricerade betänkande eller de förslag till författningsändringar som den lägger 
fram i detta. Svenska kraftnät finner dock anledning att komma med vissa synpunkter.

I betänkandet beskrivs hur Riksrevisionen idag arbetar med kvalitetssäkring inom effekti
vitetsrevisionen genom s.k. peer reviews, synpunkter från forskare, seminarier och genom 
att ha ett kvalitetsråd. Svenska kraftnäts bedömning är att detta arbete kan bli ännu bättre 
genom ett mer systematiskt kvalitets arbete. I riktlinjen till den internationella standarden 
för effektivitetsrevisioner, ISSAI 3100, rekommenderas revisionsorganen att ha ett 
kvalitetssäkringsprogram. Verket vill betona vikten av kvalitetssäkring och det skulle 
onekligen vara en fördel om effektivitetsrevisionen utökar sitt lcvalitetssäkringsarbete med 
mer systematik och arbetar för ständiga förbättringar. Det interna kvalitetssäkringsarbetet 
bör både vara löpande i varje enskild granskning och ske årligen för att fånga upp aspekter 
från flera granskningar och bedöma hur arbetet bedrivs under en längre tidsperiod.

Utredningen berör genomslaget i granskningarna och betonar att Riksrevisionen inte 
formellt kan påverka genomslaget av granskningarnas påverkan hos regering och myndig
heter. Emellertid hänger genomslaget ihop med utredningarnas kvalitet och granskningar 
som uppfattas ha god kvalitet av dem som blivit granskade gör att dessa är mer benägna 
att ta till sig rekommendationerna i granskningarna.

Svenska kraftnät noterar att samhällsnyttan inte längre ska ingå i Riksrevisionens upp
drag. Utredningen har inte definierat ordet samhällsnytta och visar också på hur uttrycket 
har tolkats olikt över tid och av olika organ. Finansutskottet har enligt utredningen uttalat 
att det är summan av samhällsekonomiska intäkter och kostnader. På vilka sätt samhälls
nyttan skiljer sig från samhällsekonomisk bedömning framstår dock som oklart. För den
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senare bedömningen finns det metoder för att beräkna denna vilket borde vara en möjlig 
ansats för att bedöma politikens genomförande. I betänkandet anges att borttagningen av 
skrivningen kring samhällsnytta inte bör ses som en begränsning av Rilcsrevisionens 
mandat medan man samtidigt anger att samhällsnyttan är en bedömning som bör vara 
förbehållen politikerna.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Ulla Sandborgh efter föredragning 
av chefsjuristen Bertil Persson. I ärendets handläggning har även internrevisorn Eva 
Fredriksson deltagit.
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