”En metod för hantering av operativa IT risker enligt Finansinspektionens
föreskrift FFFS 2014:5.”
FFFS 2014:5
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem
började träda i kraft den 1 juni 2014. Föreskriften omfattar krav på att banker, sparbanker, kreditmarknadsbolag och
värdepappersbolag ska arbeta strukturerat och metodiskt med informationssäkerhet. Detta påverkar IT-funktionen i
företagen, men även resten av företaget, då explicita krav riktas avseende hur den operativa verksamheten
specificerar sina säkerhetsbehov, samt avseende kontroll av hantering av IT- och informationssäkerhetsrisker. Även
företagets ledning och styrelsen träffas av föreskriften och måste tydligöra mål, strategier och riktlinjer gällande IT och
informationssäkerhet, i relation till verksamhetens typ, storlek och komplexitet. Att avstå från att anpassa sin
verksamhet är inte ett alternativ, då Finansinspektionen förväntas kontrollera efterföljandet av föreskriften hos bolagen
inom en nära framtid. Brister förväntas leda till tidskrävande kontroller, böter, dålig publicitet och kan även i extrema
fall leda till återkallat tillstånd.

zeb
zeb är väl positionerad för att hjälpa företagen i hantering av FFFS2014:5. Bolaget är ett ledande Europeiskt
konsultföretag med cirka 1000 konsulter dedikerade enbart till sektorn bank och finans. I Sverige erbjuder vi en unik
kombination av relevanta kompetenser för den nya föreskriften:




zeb har en stark expertis gällande direktiv och föreskrifter och är van vid att utföra utredningar
avseende bolags påverkan på Finansinspektionens (FI) föreskrifter.
zebs konsulter är idag verksamma med IT-relaterade uppdrag hos alla fyra storbanker i
Stockholm och även hos mindre finansiella aktörer.
zeb är även etablerad som en ledande aktör i Sverige för outsourcing av risk eller compliance
funktionen hos finansiella företag.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder en tjänstepaket bestående av utredning och GAP analys på hur företaget lever idag upp till kraven från
föreskriften enligt en standardmetodologi baserad på erfarenheter från tidigare uppdrag. I tjänstepaketet ingår
förarbeten kring framtagande av analysverktyg och benchmarks, frågeformulär, mm.
Arbetet sammanfattas i en konkret analysrapport som levereras till Er. Denna blir en konkret proaktiv åtgärd för att
mitigera den legala risken av att inte följa FFFS 2014:5, vilken kan presenteras för FI. Dessutom erbjuder rapporten
affärsnytta genom att man får en överblick över företagets IT-verksamhet samt blir satt i relation till
industriekvivalenter. Analysrapporten blir således användbar som ett strategiskt beslutsunderlag.
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