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Betænkning over Rigsrevisionens beretning
om revisionen af Nordisk Ministerråds virksomhed 2007
Til kontrolkomiteens opgaver hører granskning af revisionsberetningen om
Nordisk Ministerråds regnskab og virksomhed og at forelægge resultaterne
af denne for plenarforsamlingen.
1. Kontrolkomiteens forslag
Kontrollkomiteen foreslår at
Nordisk Råd beslutter
att tage revisionsberetningen for Nordisk Ministerråd 2007 til
efterretning

2. Gennemgang af revisionsberetningen
Rigsrevisionen har revideret Nordisk Ministerråds årsregnskab for regnskabsåret 2007. For Nordisk Kulturfonds regnskab er der udarbejdet en
særskilt beretning om revisionen af fondens regnskab. I overensstemmelse med de internordiske revisionsregler udføres revisionen af Nordisk Ministerråds institutioner, støtteordninger, projekter m. m af respektive
lands statslige revisionsmyndighederne og i overensstemmelse med gældende regler i domicillandet. I praksis udføres dog revisionen i en vis udstrækning af private revisorer efter aftale med vedkommende rigsrevision.
Rigsrevisionens konklusion
Revisionen skal påse, at det aflagte regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds økonomireglement, og at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Ministerråds resultat og økonomiske stilling.
Rigsrevisionen konkluderer, at revisionen ikke har givet anledning til anmærkninger eller forbehold.
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Regnskabsprincip og økonomistyring
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Nordisk Ministerråds økonomireglement. Regnskabsprincip og
regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Rigsrevisionen finder,
at regnskabsaflæggelsen for 2007 har været bedre end de foregående år
til trods for længevarende sygefravær i Nordisk Ministerråds økonomiafdeling.
Samarbejdsaftale
I lighed med foregående år har Nordisk Ministerråd haft en samarbejdsaftale med Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond. Samarbejdsaftalen regulerer
nogle administrative funktioner, herunder regnskab og personale, som
Nordisk Ministerråd mod betaling stiller til rådighed. Ud over det administrative samarbejde har Nordisk Ministerråd et fælles informationssamarbejde med Nordisk Råd.
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Rigsrevisionen har tidligere år anbefalet at ansvarsfordelingen mellem sekretariaterne i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd tydeliggøres i samarbejdsaftalen. Rigsrevisionen konstaterer i årets rapport, at sekretariaterne
nu bruger samarbejdsaftalen til tydeliggørelse af kompetencefordeling
mellem sekretariaterne, og at økonomiforvaltningen i Nordisk Ministerråds
sekretariat varetages mere tilfredsstillende end tidligere. Rigsrevisionen
har dog anbefalet fortsatte forbedringer fx i relation til overholdelse af betalingstidsfristerne overfor leverandører, afregning af rejseudlæg og regnskabsoplysninger til sekretariaterne til brug for bestyrelsesmøder mv.
Resultat og balance
Nordisk Ministerråds indtægter består af landenes bidrag, intern afgift af
løn, renteindtægter og andre indtægter. I 2007 var de samlede indtægterne 870.748 tkr. Heraf udgjorde de nordiske landenes bidrag 845.772
tkr.
De samlede omkostninger udgjorde 858.645 tkr. Dette var en stigning på
18.920 i forhold til året før.
Årsregnskabet, udviser et overskud på 12.103 tkr. og en negativ egenkapital på 37.897 tkr. I henhold til Nordisk Ministerråds økonomireglement
skal et eventuelt overskud tilbagebetales til medlemslandene. Samarbejdsministrene træffer i 2008 beslutning om anvendelse af årets resultat.
Rigsrevisionen har igen konstateret at der også i 2007 blev betalt morarenter mv. ved for sent indbetalte varefordringer. Rigsrevisionen henstiller
derfor igen, at betalingsfristerne overholdes, så der ikke påløber morarenter.
Nordisk Ministerråds sekretariat
Rigsrevisionen anbefaler på ny, at reglerne omkring udbetaling af godtgørelse ved medarbejderne fratræden, herunder reglerne om anvendelse af
bundfradrag, bliver tydeliggjort og indføjet i personalehåndbogen.
Der er fortsat usikkerhed vedrørende behandlingen af svensk social afgift,
idet der ikke løbende var beregnet afgift i løbet af året. Nordisk Ministerråds sekretariat har nu foretaget en samlet opgørelse af afgiften, som vil
blive afregnet i løbet af 2008. Rigsrevisionen påpeger også, at der ikke
var foretaget indberetning af skattefrie tillæg, og at der var difference ved
lønafstemningerne.
Lønområdet er en væsentlig omkostning i Nordisk Ministerråd. Det er derfor vigtigt med større opmærksomhed på lønområdet, selv om lønbehandlingen er meget bedre end tidligere. Rigsrevisionen anbefaler på ny, at
skattefrie tillæg fremover indberettes korrekt, så al løn inkl udlandstillæg
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og børnetillæg, sociale afgifter, rejsegodtgørelse mv., der oplyses til de offentlige myndigheder, er i overensstemmelse med regnskabets udvisende.
Rigsrevisionen vil følge udviklingen i 2008.
Nordisk Ministerråds sekretariat har indgået aftale om finansiel leasing af
kopimaskiner til sekretariatet. Finansiel leasing er ikke en mulighed under
de gældende regler for Nordisk Ministerråd. Rigsrevisionen har derfor anbefalet, at aftalen bliver opsagt.
Rigsrevisionen anbefaler en mere stringent opfølgning og afregning af rejseudlæg for medarbejderne. Pr. 31. december 2007 er der medarbejdere,
der har tilgodehavende udlæg på mellem 30 og 40 tkr. og en enkelt medarbejder har et tilgodehavende på 80 tkr.
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Rigsrevisionen vurderer og har anbefalet, at der skal ske en klar adskillelse mellem egne budgetmidler og de eksterne projektmidler i såvel bogføringen som i regnskabsopstillingen. Der sker nemlig en sammenblanding
af egne budgetmidler til eksterne projekter, og fremmedfinansierede projektmidler – fx fra EU – til eksterne projekter.
Rigsrevisionen konstaterer, at personalefordringerne bl.a. indeholdt nogle
gamle fordringer fra 2003 og 2004 vedrørende intern afgift, hvor de pågældende medarbejdere nu er fratrådt. Rigsrevisionen anbefaler, at disse
gamle poster afvikles i 2008 og at Nordisk Ministerråds sekretariat er opmærksomme på eventuelle mellemværender med medarbejdere, der fratræder.
Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Nordisk Ministerråds sekretariat ikke har iværksat forretningsgange, der kunne sikre en periodisk
udligning af mellemregningerne, som udlovet i 2006. Rigsrevisionen anbefaler derfor igen, at der sker løbende udligning af mellemværender med
hhv. Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond.
Der er i 2007, blevet foretaget en bedre periodisering af omkostninger i
forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Dette finder Rigsrevisionen tilfredsstillende.
Salgsprovenuet for de 3 lejligheder til Nordisk Ministerråds kontor i Skt.
Petersborg, der blev solgt i 2005 og 2006, burde have været overført til
Nordisk Ministerråds egen konto, og provenuet burde fremgå af regnskabet indtil provenuet er opbrugt. Rigsrevisionen har anbefalet, at denne oplysning vil fremgå af årsregnskabet.
Skyldige projektmidler udgjorde 266.095 tkr. i 2007 mod 245.598 tkr. i
2006. Rigsrevisionen har påset, at bogføringen er i overensstemmelse
med de samlede projektoversigter, samt stikprøvevist efterprøvet, om udbetalinger sker på korrekt grundlag i henhold til projektkontrakterne. Man
har tidligere fra Rigsrevisionens side anbefalet, at der i Nordisk Ministerråds sekretariat iværksættes forretningsgange, der sikrer en økonomisk
evaluering af de enkelte projekter. Nordisk Ministerråd har informeret
Rigsrevisionen, at sekretariatet er ved at få etableret et nyt projektstyringssystem, der også vil tilgodese en økonomisk kontrol af projekterne.
Nordisk Ministerråd publikationsafdeling
Rigsrevisionen konstaterer vedrørende tilgodehavender for salg af publikationer, at der fortsat henstår nogle gamle tilgodehavender, hvorpå der ikke har kunnet konstateres indbetalinger. Rigsrevisionen konstaterer også,
at der er en bogført saldo for indbetalinger, der ikke har kunnet henføres
til noget enkelt tilgodehavende. Der bør foretages en udligning mellem de
to poster og nettodifferencen bliver reguleret over driften i 2008.
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Nordisk Ministerråds kontorer
Rigsrevisionen aflagde besøg ved Nordisk Ministerråds kontor i Riga, Vilnius og Kaliningrad i 2007. Man konstaterede, at der ved kontorerne var en
tilfredsstillende overordnet administration, og at man i kontorerne i Riga
og Vilnius i stor udstrækning havde efterkommet deres anbefalinger fra
det foregående besøg i 2005. Derimod kunne Rigsrevisionen konstatere,
at der fortsat manglede en ny instruks fra Nordisk Ministerråds sekretariat
om bl.a. regnskabsopstilling i kontorerne. Nordisk Ministerråds sekretariat
har informeret Rigsrevisionen, at instruksen ultimo 2007 er udarbejdet og
sendt til kontorerne.
Rigsrevision kunne konstatere, at der fra Nordisk Ministerråd ikke var sket
fuld udbetaling af tildelte ordinære budgetmidler, og har derfor anbefalet,
at udligning af en eventuel restsaldo sker snarest efter regnskabsårets udløb.
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Rigsrevisionen vurderer, at der ikke er taget skyldige økonomiske hensyn i
forbindelse med besættelsen af direktørstillingen. Der bliver nu betalt for
væsentlig større bolig end tidligere samt for børns skolegang i international skole. Over kontorets regnskab var der blevet indkøbt privat bohave til
direktøren i større omfang og Rigsrevisionen har anbefalet, at disse dispositioner blev afklaret sammen med Nordisk Ministerråd. Man finder det ikke tilfredsstillende, at dette ikke er sket endnu.
Ved kontoret i Vilnius er økonomifunktionen blevet outsourcet til et eksternt regnskabsbureau. Det er Rigsrevisionens vurdering, at regnskabsbureauet ikke er i stand til at afgive korrekte regnskabsrapporter mv. over
for Nordisk Ministerråd og kontorets ledelse. Det er derfor vigtigt, at regnskabsaflæggelsen og økonomifunktionen forbedres væsentligt.
Kontoret i Kaliningrad, som blev oprettet i 2006, havde fortsat store vanskeligheder i forbindelse med opstarten. Ved Rigsrevisionens besøg i 2007
var der endnu ikke implementeret et bogføringssystem, der kunne anvendes for rapporteringen til Nordisk Ministerråd. Regnskabsaflæggelsen for
2006 var derfor væsentlig mangelfuld og fejlbehæftet. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at der i 2008 er implementeret en IT-løsning,
hvorefter kontoret kan foretage bogføring via Nordisk Ministerråds eget
system.
Man kunne også konstatere fra Rigsrevisionens side, at i forbindelse med
etableringen af kontoret var købt en række konsulentydelser i direktørens
personlige firma. Af habilitetsmæssige årsager bør dette undgås. Rigsrevisionen har anbefalet, at fremtidige væsentlige aftaler bliver forelagt Nordisk Ministerråd.
Nordisk Ministerråds institutioner, projekter, mv.
Ansvaret for revisionen af regnskaberne for institutionerne i Norden er
placeret hos den statelige revisionsmyndighed i domicillandet. Efter aftale
med vedkommende Rigsrevision kan revisionen varetages af et privat anerkendt revisionsfirma.
Enkeltprojekter mv. revideres som hovedregel stikprøvevist af de enkelte
landes rigsrevisioner som led i revisionen af regnskaberne for de pågældende institutioner eller forvaltningsorganer, hvortil et projekt er knyttet.
Projekter, støtteordninger mv., der ikke er henlagt til statslige institutioner, varetages af private revisorer. Rigsrevisionen reviderer de projekter,
der administreres af Nordisk Ministerråds sekretariat.
I februar 2008 modtog og videresendte Rigsrevisionen en oversigt fra
Nordisk Ministerråds sekretariat over projekter for 2007 fordelt på enkelte
lande til de nordiske rigsrevisioner til brug for deres projektrevisioner. Der
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er konstateret unøjagtigheder i oversigten og rigsrevisionen skal igen over
for Nordisk Ministerråds sekretariat understrege vigtigheden af, at der gives korrekte oplysninger om projekter som grundlag for de nordiske rigsrevisioners arbejde.
Nordisk Ministerråds institutioner
Ved afslutningen af revisionen af en institutions årsregnskab afgives en
revisionspåtegning, der efter behov kan suppleres med en revisionsrapport.
Der er en fællesnordisk institution i Danmark, der revideres af Rigsrevisionen. Rigsrevisionen har for 2007 afgivet en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.
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I Finland er der fem fællesnordiske institutioner, hvoraf fire revideres af
eksterne revisorer, mens en revideres af Statens Revisionsverk. For regnskabsåret 2007 er der afgivet revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger for alle institutionerne.
På Island revideres Nordens hus af Rikisendurskođun. For regnskabsåret
2007 er der afgivet revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger for institutionen.
I Norge varetager Riksrevisjonen revisionen af de fem nordiske institutioner, der er beliggende i Norge. For regnskabsåret 2007 er der afgivet revisionspåtegninger uden forbehold og supplerende oplysninger for alle fem
institutioner.
Riksrevisjonen har også revideret og afgivet revisionspåtegninger uden
forbehold eller supplerende oplysninger for Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler og Nordisk Film- & TV-Fond. Disse to har formelt ikke status
som institutioner i Nordisk Ministerråds budgetsystem.
I Sverige varetager Riksrevisionen, revisionen af de fire nordiske institutioner der er beliggende i Sverige. For alle fire institutioner har Riksrevisionen afgivet revisionspåtegninger uden forbehold og supplerende oplysninger.
De tre selvstyreområder, Færøerne, Grønland og Åland har hver en nordisk institution. For institutionerne på Færøerne og Grønland varetages
revisionen af private revisorer, mens revisionen af institutionen på Åland
varetages af Revisionsbyrån fra Ålands landskabsstyrelse. Der er afgivet
revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger for alle institutionerne i de selvstyrte områderne.
Rigsrevisionen har følgende bemærkninger vedrørende revisionen af udvalgte institutioner:
•

•

•

Statens Revisionsverk har bemærkninger om, at der ikke er etableret lejeaftale, at inventarfortegnelsen ikke er ajourført og at
bogholderiet ikke er afstemt pr. 31. december 2007. Alligevel vurderer Riksrevisionen i Finland, at årsregnskabet er retvisende.
Riksrevisionen i Sverige konstaterer at Nordiska Genbanken selv
har foretaget beskatning af udlandstillæg og betalt sociale afgifter
heraf fra og med 2007. Skatteverket har i 2007 svaret på en tidligere forespørgsel om beskatning af udlandstillæg og har afstået
beskatning mv. for perioden for 2007.
Riksrevisionen i Sverige har konstateret, at Nordregio i perioden
2003-2005 har periodiseret de ubrugte budgetmidler, uden at der
er indhentet tilladelse hertil fra Nordisk Ministerråd. På Riksrevisionens anbefaling har Nordregio i 2006 anmodet Nordisk Ministerråd om dispensation fra reglerne for regnskabsaflæggelse. Der
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foreligger endnu ikke svar Nordisk Ministerråd og Riksrevisionen
har anbefalet, at Nordregio igen retter en henvendelse til Nordisk
Ministerråd.
Enkeltprojekter mv
I projektbevillingerne indgår midler til et betragteligt antal mindre, enkeltstående projekter af midlertidig karakter. Herudover er der midler til
et mindre antal institutionslignende bidragsmodtagere, til forskellige støtteordninger og til reserver.
Det er Rigsrevisionens vurdering, at de bevilgede midler er disponeret i
overensstemmelse med projektkontrakten, at der ved projekterne er taget
skyldige økonomiske hensyn, og at de indsendte projektregnskaber har
været undergivet betryggende revision.
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I Sverige har man ud fra en særskilt vurdering udtaget tre projekter til revision for 2007. Riksrevisionen i Sverige konkluderer, at de interne kontroller og regnskabsaflæggelse hos modtagerne findes tilfredsstillende.
Revisionsbyrån fra Ålands landskabsstyrelse har oplyst, at man har revideret tre projekter i 2006. De gennemgående projekter er i overensstemmelse med de indgående aftaler, og der er taget skyldige økonomiske
hensyn ved projekternes gennemførelse. På Færøerne har Landsgrannskodanin gennemgået i alt 14 projekter. Man konstaterer at man
mangler regnskab og protokollat for et projekt. Man har ikke haft bemærkninger på de andre projekter.

3. Kontrolkomiteens synspunkter
Kontrolkomiteen konstaterer at Rigsrevisionen har haft få bemærkninger
til Nordisk Ministerråds regnskaber og virksomhed. Samtidigt anbefaler
Kontrolkomiteen at Nordisk Ministerråd følger op årets anmærkninger,
som i en del fald, er blevet gentaget fra tidligere år.
I lighed med Rigsrevisionen vil Kontrolkomiteen følge op anbefalingerne i
næste års rapport.

4. Sammenfatning og konklusion
Kontrolkomiteen er enig i Rigsrevisionens konklusion om, at Nordisk Ministerråds regnskab og beretning om virksomheden er aflagt i overensstemmelse med gældende regler, og at de giver et korrekt billede af Nordisk Ministerråds økonomiske resultat for 2007 og den finansielle stilling
pr. 31. december 2007.
Kontrollkomiteen foreslår at
Nordisk Råd beslutter
att tage revisionsberetningen for Nordisk Ministerråd 2007 til
efterretning

Reykjavik, 24. september 2008
Sigrun Eng (A)
Monica Green (s)
Bjarne Kallis (kd)

Kjartan Ólafsson (Sj.)
Gunilla Tjernberg (kd)
Kristen Touborg (SF)
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Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Ministerråds virksomhed for 2007
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II. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2007
A. Regnskabsprincip mv
B. Økonomifunktionen
C. Samarbejdsaftale mv.

III. Kommentarer til årsregnskabet
A. Den samlede resultatopgørelse
•
Nordisk Ministerråds sekretariat
•
b. Nordisk Ministerråds publikationsafdeling
B. Den samlede balance

IV. Den udførte revision
A. Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse
B. Risikofyldte områder
C. Revisionens udførelse
D. Redegørelse om forvaltningsrevision
V. Nordisk Ministerråds kontorer
VI. Revision af Nordisk Ministerråds institutioner, enkeltprojekter mv.
A. Generelt
B. Nordisk Ministerråds institutioner
a. Bemærkninger vedrørende revisionen af udvalgte institutioner mv.
C. Enkeltprojekter mv.

VII. Andre oplysninger mv.
A. Eftersyn af Nordisk Ministerråds protokoller
B. Overholdelse af lovgivningen
C. Risiko for besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet
D. Ledelsens regnskabserklæring
E. Ikke-korrigerede forhold
F. Afsluttende bemærkninger
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Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af
Nordisk Ministerråds virksomhed for 2007
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I. Revision af årsregnskabet for 2007
Fremlagt af:

A. Indledning

Kontrolkomiteen

1. Rigsrevisionen afgiver hermed revisionsberetning for regnskabsåret 2007 til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Beretningen har i udkast været fremsendt til Nordisk Ministerråds sekretariat, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet i nærværende beretning. De øvrige nordiske rigsrevisioner har ligeledes haft et
udkast til høring. Rigsrevisionens beretning omfatter hele Nordisk Ministerråds årsregnskab for 2007.
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Revisionen af Nordisk Ministerråds institutioner, støtteordninger, projekter mv. varetages af de respektive landes statslige revisionsmyndigheder på grundlag af de gældende bestemmelser i domicillandet. Rigsrevisionen har fra de statslige revisionsmyndigheder i de øvrige nordiske lande modtaget rapporteringer om resultatet af
årets revision af institutioner, enkeltprojekter mv. Et sammendrag af disse rapporteringer er indarbejdet i denne beretning, jf. kap. VI.
2. Årsregnskabet, der behandles på Nordisk Råds ordinære session i 2008, udviser
et overskud på 12.103 tkr. og en negativ egenkapital på 37.897 tkr. Samarbejdsministrene (MR-SAM) træffer i 2008 beslutning om anvendelse af årets resultat.
B. Konklusion på den udførte revision
3. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver,
passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2007, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi er ved den udførte forvaltningsrevision ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere,
at forvaltningen i 2007 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Nordisk Ministerråds virksomhed i
2007. Særlige forhold og kommentarer til årsregnskabet fremgår af henholdsvis kap.
II og III, hvortil vi henviser.
4. Godkender Nordisk Ministerråd årsregnskabet i sin nuværende form, vil årsregnskabet være forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Vedrørende revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse henvises til
kap. IV.
II. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2007
A. Regnskabsprincip mv.
5. Det anvendte regnskabsprincip er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for
2007 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Nordisk Ministerråds økonomireglement. Den anvendte regnskabspraksis, dvs. værdiansættelsesmetoder etc., er ligeledes uændret i forhold til sidste år.
6. De enkelte nordiske institutioner aflægger selvstændige årsregnskaber efter samme regnskabsprincip, som gælder for Nordisk Ministerråd.
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B. Økonomifunktionen
7. Rigsrevisionen finder, at regnskabsaflæggelsen for 2007 har været bedre end de
foregående år til trods for længerevarende sygefravær i Nordisk Ministerråds økonomiafdeling. Rigsrevisionen har løbende haft en positiv dialog med Nordisk Ministerråds økonomiafdeling om optimering af regnskabsaflæggelsen, og på grundlag af
erfaringer fra regnskabsaflæggelsen for 2007 vil dialogen fortsætte med henblik på
yderligere at fremme regnskabs-aflæggelsen i de kommende år.
C. Samarbejdsaftale mv.
8. Nordisk Ministerråds sekretariat har i lighed med de tidligere år haft samarbejdsaftaler med såvel Nordisk Råds sekretariat som Nordisk Kulturfonds sekretariat. Samarbejdsaftalerne indeholder bestemmelser om en række tjenesteydelser, som Nordisk Ministerråds sekretariatet mod betaling stiller til rådighed for de 2 sekretariater.
Det drejer sig primært om regnskabs- og personalemæssige ydelser, mens det øvrige daglige administrative arbejde varetages af Nordisk Råds sekretariat og Nordisk
Kulturfonds sekretariat.
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9. Rigsrevisionen har konstateret, at sekretariaterne nu bruger samarbejdsaftalen til
tydeliggørelse af kompetencefordelingen mellem sekretariaterne, og at økonomiforvaltningen i Nordisk Ministerråds sekretariat varetages mere tilfredsstillende end tidligere. Der er dog fortsat behov for forbedringer, fx i relation til overholdelse af betalingstidsfristerne over for leverandører, afregning af rejseudlæg og regnskabsoplysninger til sekretariaterne til brug for bestyrelsesmøder mv. Revisorerne har derfor
anbefalet, at administrationen af disse forhold også forbedres.
III. Kommentarer til årsregnskabet
A. Den samlede resultatopgørelse
10. Nordisk Ministerråds ordinære resultat for 2007 blev 12.103 tkr. mod 5.806 tkr. i
2006. Det ordinære resultat skyldtes primært større renteindtægter og større intern
afgift af løn end oprindeligt budgetteret.
11. De samlede indtægter udgjorde 870.748 tkr. mod 845.538 tkr. i 2006. Heraf udgjorde bidragene fra de nordiske lande 845.772 tkr. De nordiske landes bidrag samt
fordelingen heraf blev fastsat samtidig med godkendelsen af budgettet for 2007 på
samarbejdsministrenes møde i forbindelse med Nordisk Råds session den 1.-2. november 2006. Fordelingen af bidragene er foretaget i henhold til Nordisk Ministerråds
økonomireglement, § 7. De samlede bidrag var 18.929 tkr. større i 2007 end i 2006.
12. De samlede omkostninger udgjorde 858.645 tkr. og bestod af driftsomkostninger
inkl. projektbevillinger på 858.307 tkr. De samlede ordinære omkostninger var 18.920
tkr. større end i 2006. Vi har konstateret, at der også i 2007 blev betalt morarenter
mv. ved for sent indbetalte va-refordringer. Rigsrevisionen skal igen henstille, at betalingsfristerne overholdes, så der ikke påløber morarenter. For så vidt angår lønadministrationen i øvrigt henvises til pkt. 13. Nordisk Ministerråds interne omkostninger
afholdes bl.a. gennem drifts-/projektbevillinger til de selvstændige resultatenheder:
sekretariatet og publikationsafdelingen, der er kommenteret nærmere nedenfor.
a. Nordisk Ministerråds sekretariat
13. Vi har konstateret, at der i forbindelse med den særlige udbetaling ved medarbejderes fratræden indgår et bundfradrag før beregning af intern afgift. Rigsrevisionen har fra Nordisk Ministerråds sekretariat fået oplysning om, at denne beregningsmodel er almindelig i forbindelse med medarbejderes fratræden. Rigsrevisionen
har tidligere anbefalet, at reglerne omkring udbetaling af godtgørelse ved medarbejderes fratræden, herunder reglerne om anvendelse af bundfradrag, bliver tydeliggjort
og indføjet i personalehåndbogen. Dette er endnu ikke sket, hvorfor vi igen skal anbefale en konkretisering af reglerne. Rigsrevisionen har endvidere konstateret, at der
fortsat er usikkerhed om behandlingen af svensk social afgift, idet der ikke løbende
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var beregnet afgift i løbet af året. I forbindelse med vores revision har Nordisk Ministerråds sekretariat nu foretaget en samlet opgørelse af afgiften, der vil blive afregnet
i løbet af 2008. Endvidere har vi konstateret, at der ikke var foretaget indberetning af
skattefrie tillæg, og at der var difference ved lønafstemningerne, hvilket formentlig
skyldes forskel mellem lønindberetningerne og tidspunktet for retser-hvervelsen. Selv
om lønbehandlingen er væsentlig bedre end tidligere, har vi anbefalet, at der er større opmærksomhed på lønområdet, da dette er en væsentlig omkostning i Nordisk
Ministerråd. Samtidig skal vi igen anbefale, at skattefrie tillæg fremover indberettes
korrekt, så al løn, inkl. udlandstillæg og børnetillæg, sociale afgifter, rejsegodtgørelse
mv., der oplyses til de offentlige myndigheder, er i overensstemmelse med regnskabets udvisende. Vi vil følge dette forhold i 2008.
14. I Nordisk Ministerråds regnskab var der indregnet omkostninger til personlige forsikringer for direktørerne i kontorerne i Baltikum og Nordvestrusland. Forsikringerne
omfatter også de medfølgende familiemedlemmer. Efter anbefaling fra Rigsrevisionen er disse omkostninger blevet overført til de enkelte kontorers eget regnskab.
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15. Ved Rigsrevisionens stikprøvevise gennemgang af sekretariatets omkostninger
er vi blevet opmærksomme på, at der er indgået aftale om finansiel leasing af kopimaskiner til sekretariatet. De gældende regler for Nordisk Ministerråd giver ikke mulighed for at indgå aftaler om etablering af låneforhold, herunder oprettelse af finansiel leasing. Rigsrevisionen har anbefalet, at aftalen bliver opsagt hurtigst muligt, og
er fra Nordisk Ministerråds sekretariat blevet orienteret om, at alle leasingarrangementer er ved at blive gennemgået og opdateret. Rigsrevisionen vil følge dette forhold i 2008.
16. Rigsrevisionen har i forbindelse med gennemgang af rejseafregninger konstateret, at der er medarbejdere, der ikke afregner udlæg løbende, men kun få gange i løbet af året. Dermed er der fx pr. 31. december 2007 medarbejdere, der har tilgodehavende udlæg på mellem 30 og 40 tkr., og en enkelt medarbejder har et tilgodehavende på 80 tkr. Ifølge personalehåndbogen skal medarbejderne afregne rejseudlæg
senest en måned efter rejsens afslutning. Rigsrevisionen har anbefalet, at der sker
en mere stringent opfølgning og afregning af rejseudlæg for medarbejderne.
17. Rigsrevisionen har konstateret, at der sker en sammenblanding af egne budgetmidler til eksterne projekter og fremmedfinansierede projektmidler, fx fra EU, til eksterne projekter. Denne sammenblanding gør det vanskeligt at få identificeret eventuelle overhead ved administrationen af de eksterne projektmidler, og desuden er der
risiko for, at eventuelt overskydende eksterne midler bliver overført til senere år som
egne budgetmidler. Det er Rigsrevisionens vurdering, at der skal ske en klar adskillelse mellem egne budgetmidler og de eksterne projektmidler i såvel bogføringen
som i regnskabsopstillingen, og vi har anbefalet, at denne adskillelse bliver tydeliggjort fremover. I den forbindelse er det aftalt med Nordisk Ministerråds sekretariat, at
en endelig opgørelse af nettooverhead for de eksterne projektmidler, der bl.a. skal
anvendes til direkte omkostninger til administration af de pågældende projekter, kan
afvente projektets afslutning. Det skyldes, at der ikke altid er tidsmæssig sammenhæng mellem registreringen af overhead og tidspunktet for registrering af de direkte
omkostninger.
b. Nordisk Ministerråds publikationsafdeling
18. I forbindelse med vores revision af tilgodehavender for salg af publikationer har vi
konstateret, at der fortsat henstår nogle gamle tilgodehavender, hvorpå der ikke har
kunnet konstateres indbetalinger. Samtidig har vi konstateret, at der er en bogført
saldo for indbetalinger, der ikke har kunnet henføres til noget enkelt tilgodehavende.
Vi har anbefalet, at der foretages en udligning mellem de 2 poster, og at nettodifferencen bliver reguleret over driften i 2008.
B. Den samlede balance
19. De likvide midler på 251.177 tkr. udgjorde hovedparten, eller 95,5 %, af de samlede aktiver. De likvide midler steg med 30.351 tkr. i forhold til 2006, hvilket bl.a.
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skyldes en stigning i disponerede, men ikke udbetalte projektmidler pr. 31. december
2007. Udbetalingstidspunktet er således udskudt for nogle projekter. Størstedelen af
de likvide midler placeres på kortløbende aftalekonti for at opnå bedst mu-lig forrentning, der gennemsnitligt udgjorde 3,9 % i 2007. Vi har indhentet engagementsoplysninger fra Nordisk Ministerråds bankforbindelser og få-et bekræftelse på, at alle engagementer var korrekt medtaget i regnskabet.
20. Fordringer udgjorde i alt 11.562 tkr., der bestod af personalefordringer på 417
tkr., forudbetalt løn på 3.824 tkr., øvrige fordringer på 5.175 tkr. samt forudbetalte
omkostninger og periodeafgrænsningsposter på 2.146 tkr.
21. Ved vores revision har vi konstateret, at personalefordringerne bl.a. indeholdt
nogle gamle fordringer fra 2003 og 2004 vedrørende intern afgift, hvor de pågældende medarbejdere nu er fratrådt. Vi har anbefalet, at disse gamle poster afvikles i
2008, og at Nordisk Ministerråds sekretariat er opmærksom på eventuelle mellemværender med medarbejdere, der fratræder. Vi har konstateret, at der heller ikke i
2007 løbende er foretaget udligning af mellemværendet med Nordisk Kulturfond.
Rigsrevisionen blev i 2006 fra Nordisk Ministerråds sekretariat orienteret om, at sekretariatet ville iværksætte forretningsgange, der kunne sikre en periodisk udligning
af mellemregningerne. Dette er ikke sket, hvilket vi finder utilfredsstillende, og vi skal
igen anbefale, at der sker løbende udligning af mellemværender med henholdsvis
Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond.
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22. Periodeafgrænsningsposter og forudbetalte omkostninger udgjorde 2.146 tkr. og
vedrører omkostninger, der er registreret i 2007, og som vedrører 2008. Vi har konstateret, at der i 2007 er foretaget en bedre periodisering af omkostninger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, så der er overensstemmelse med det nugældende
regnskabsprincip. Dette finder vi tilfredsstillende og har anbefalet, at der fortsat er fokus på dette område.
23. Der er ingen materielle anlægsaktiver i Nordisk Ministerråds årsregnskab. De tidligere anlægsaktiver omfattede 3 lejligheder til Nordisk Ministerråds kontor i Skt. Petersborg, der blev solgt i 2005 og 2006. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for
2007 har Nordisk Ministerråds sekretariat foretaget en opgørelse af salgsprovenuet.
Salgsprovenuet er indbetalt på en bankkonto, der er registreret i kontoret i Skt. Petersborg, og er indeholdt i årsregnskabet for dette kontor. Selv om salgsprovenuet
skal bruges til forlods dækning af husleje for Nordisk Ministerråds kontor i Skt. Petersborg, er det Rigsrevisionens vurdering, at salgsprovenuet burde have været overført til Nordisk Ministerråds egen konto, og at provenuet burde fremgå af Nordisk Ministerråds eget årsregnskab, indtil provenuet er opbrugt. Vi har anbefalet, at Nordisk
Ministerråd lader denne oplysning fremgå af årsregnskabet.
24. Leverandørgæld og skyldige projektmidler til udbetaling udgjorde i alt 20.016 tkr.
mod 24.862 tkr. i 2006. I lighed med tidligere år er der mange skyldige projektmidler,
hvor anmodning om udbetaling var fremsat før 31. december 2007, men hvor udbetaling først sker i 2008. Vi har gennemgået leverandørgælden for eventuel kursregulering af gældsposter i fremmed valuta. Den samlede regulering ville være uvæsentlig, men vi har anbefalet, at Nordisk Ministerråd fremover er opmærksom på dette
forhold. Vi konstaterede ved vores revision, at der i 2007 er gjort anstrengelser for at
få indkrævet tilgodehavender hos leverandørerne, der bl.a. skyldes tidligere dobbeltbetalinger mv. Dette finder vi tilfredsstillende, men har anbefalet, at de resterende tilgodehavender snarest bliver afklaret. Desuden har Rigsrevisionen konstateret, at der
er en enkelt gammel større overforfalden kreditorgæld, som vi har anbefalet bliver afklaret i 2008. Vi har ved vores revision af leverandørgæld endvidere konstateret, at
der i 2007 er foretaget en tilfredsstillende periodisering af omkostningerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, så der er overensstemmelse med det nugældende
regnskabsprincip. Vi har dog anbefalet, at der i forbindelse med periodiseringen er
fokus på at registrere de enkelte fakturaer i det rigtige regnskabsår, da det har betydning for, hvornår der kan opnås momsrefusion.
25. Arrangementet EXPO 2005 er optaget i årsregnskabet med en gæld på 212 tkr.,
der vedrører manglende afregning til Island. Rigsrevisionen har påset, at afregningen
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er sket i løbet af 2008. 26. Anden kortfristet gæld på 3.358 tkr. indeholder bl.a. mellemregning med Nordisk Råd. Mellemregningen er afstemt til årsregnskabet for Nordisk Råd.
27. Skyldige projektmidler udgjorde 266.095 tkr. i 2007 mod 245.598 tkr. i 2006. Vi
har påset, at bogføringen er i overensstemmelse med de samlede projektoversigter,
samt stik-prøvevist efterprøvet, om udbetalinger sker på korrekt grundlag i henhold til
projektkontrakterne. Rigsrevisionen har tidligere anbefalet, at der i Nordisk Ministerråds sekretariat iværksættes forretningsgange, der sikrer en økonomisk evaluering af
de enkelte projekter, og vi er fra Nordisk Ministerråds sekretariat orienteret om, at
sekretariatet er ved at få etableret et nyt projektstyringssystem, der også vil tilgodese
en økonomisk kontrol af projekterne. Det finder vi tilfredsstillende, og Rigsrevisionen
vil følge etableringen af dette system.
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28. I skyldige projektmidler indeholdes ikke-disponerede projektmidler på 23.645 tkr. i
2007 mod 38.381 tkr. i 2006. Disse projektmidler udgør den del af budgetmidlerne,
der ikke var disponeret til specifikke formål ved årets udgang. Midlerne bliver da reserveret for anvendelse til andre nye projekter inden for budgetrammen for det enkelte fagområde. Vi har konstateret, at Nordisk Ministerråds sekretariat i overensstemmelse med det ændrede økonomireglement har anvendt den nye beregningsmodel
for tilbageførsel af udisponerede midler. Dette har medført, at der i 2007 er overført i
alt 5.468 tkr. til en særlig dispositionspulje, som vil være til disposition ved budgetlægningen for 2009.
29. Nordisk Ministerråds egenkapital udgør ÷37.897 tkr., svarende til det afskrevne
krav på landene i 2005 på ÷50.000 tkr., hvori årets resultat for 2007 på 12.103 tkr. er
modregnet. NSK/MR-SAM har i 2007 og 2008 vedtaget en ændring af økonomireglementet omkring overførte midler og egenkapital, så der kan opbygges en positiv eller negativ egenkapital i Nordisk Ministerråds årsregnskab. Det er herefter MR-SAM,
der i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet samtidig træffer beslutning om
disposition af årets resultat. En negativ egenkapital kan fordres udlignet, såfremt likviditeten betinger dette. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at der er truffet
beslutning om ændring af økonomireglementet, så den regnskabsmæssige behandling af kapitalforholdene i Nordisk Ministerråds årsregnskaber er defineret og er i
overensstemmelse med regnskabspraksis.
IV. Den udførte revision
A. Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse
30. Det er revisionens formål at påse, om det af ledelsen aflagte regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds økonomireglement, og om årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Ministerråds aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat. Revisionen omfatter resultatopgørelse og balance
samt noter. Ledelsen udarbejder ikke en egentlig årsberetning til årsregnskabet. Derimod indgår årsregnskabet med revisionspåtegning som en del af den samlede beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed, der afgives i august 2008.
31. Revisionen er udført efter de gældende regler i det internordiske revisionsreglement og er tilrettelagt og udført, med henblik på at kunne tage stilling til om årsregnskabet indeholder væsentlige fejl og mangler. Revisionen, der foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, har hovedsageligt omfattet regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl og mangler.
32. Forekommer der tilsigtede fejl og mangler, vil der være risiko for, at disse forbliver uopdagede. Det er Nordisk Ministerråds ansvar at tilrettelægge hensigtsmæssige
registreringssystemer, forretningsgange og interne kontroller med henblik på at forebygge og opdage såvel tilsigtede som utilsigtede fejl og mangler samt at påse, at
disse overholdes. Revisionen udvides, hvis der under revisionen konstateres unøjagtigheder, som vækker mistanke om uregelmæssigheder. Revisionen har ikke givet
anledning til en sådan udvidelse.
Side 12 af 18

33. I forbindelse med revisionen er Nordisk Ministerråds regnskabsmæssige registrerings-systemer og interne kontroller gennemgået og vurderet. Det nye økonomisystem, der anvendes i Nordisk Ministerråd, er bl.a. baseret på digitale godkendelsesog anvisningsprocedurer i forbindelse med den regnskabsmæssige registrering. På
grundlag af vores undersøgelser finder vi, at der generelt er etableret tilstrækkelige
og forsvarlige forretnings-gange og interne kontroller for registrering af de regnskabsmæssige data. Revisionen er udført i årets løb og i forbindelse med årsafslutningen.
B. Risikofyldte områder
34. Vores strategi for tilrettelæggelse af revisionen er fastlagt med henblik på at fokusere på risikofyldte områder. De risikofyldte områder har været:
løn- og personaleområdet
•
•
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fordringer, periodeafgrænsningsposter, skyldige projektomkostninger og kreditorer
Nordisk Ministerråds interne kontroller, der omfatter de overordnede kontroller
samt kontroller på specifikke regnskabsmæssige områder.

C. Revisionens udførelse
35. Revisionen har omfattet en gennemgang af procedurerne i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen samt en stikprøvevis gennemgang af dokumentationen for de i
årsregnskabet anførte oplysninger og beløbsangivelser, herunder kontrol af aktivernes tilhørs-forhold, tilstedeværelse og værdiansættelse. Vi har kontrolleret, at de
gældsposter og øvrige forpligtelser, der os bekendt påhviler Nordisk Ministerråd, er
kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet. Herudover har vi stikprøvevist påset, at der
er taget skyldige økonomiske hensyn ved de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, og om dispositionerne er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
36. Revisionen af balanceposter er sket ved revision af enkeltposter og i videst muligt
om-fang afstemning til eksterne oplysninger. Fordringer er afstemt til eksterne oplysninger samt til dokumenterede opgørelser i Nordisk Ministerråd. Endvidere er varefordringer stikprøvevist verificeret til indbetalinger i 2008. Herudover er der gennemgået bogføringsbilag før og efter statusdagen for konstatering af, om der er foretaget
korrekt periodisering. I det omfang den daglige ledelse har foretaget en skønsmæssig vurdering ved værdiansættelsen af en balancepost, har vi gennemgået den underliggende vurdering. Skyldige projektomkostninger er revideret stikprøvevist ved
gennemgang af den enkelte projektsag fra kontrakt og sagsbehandling til udbetalingstidspunkt og eventuelt afslutnings-tidspunkt. Herudover er der sket en samlet afstemning mellem årsregnskabet og de projektlister, der er udsendt til de nordiske
landes rigsrevisionen, jf. pkt. 58. Vare- og omkostningskreditorer er stikprøvevist revideret til eksterne oplysninger samt til betalinger i 2008.
37. Revisionen af forretningsgange og interne kontroller er foretaget på specifikke
regnskabsmæssige områder, herunder tilbageførte budgetmidler, rejse- og personaleomkostninger, periodisering, kreditorer og skyldige omkostninger samt likviditetsområdet, herunder betalingsforretninger.
Revisionen er foretaget som stikprøvevis revision af enkeltposter med henblik på verifikation af overholdelse af reglerne for rekvisition, godkendelse, registrering, anvisning og betaling af varer og tjenesteydelser. Revisionen er suppleret med en regnskabsanalyse på regnskabspostniveau. Revisionen har endvidere omfattet en gennemgang af, om registrering af omkostningerne i økonomisystemet er kommet korrekt til udtryk i årsregnskabet. På grundlag af vores undersøgelser finder vi, at de
etablerede forretningsgange og interne kontroller ved regnskabsførelsen og regnskabsaflæggelsen i videst muligt omfang sikrer regnskabets rigtighed, og at årsregnskabet giver et rigtigt billede af Nordisk Ministerråds aktiver, passiver og finansielle
stilling samt resultat.
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D. Redegørelse om forvaltningsrevision
38. Ud over den finansielle revision omfatter revisionen en vurdering af, om der er
etableret forretningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at
de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love
og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Samtidig er formålet
med revisionen at foretage en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Nordisk Ministerråd, og om oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for
Nordisk Ministerråds virksomhed i 2007.
39. Rigsrevisionen har påset, om der er modtaget momsrefusion i henhold til gældende regler, og om refusionerne opgøres og afregnes i henhold til reglerne.
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40. Rigsrevisionen har ved stikprøver gennemgået rejse- og repræsentationsudgifter
for at påse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Nordisk
Ministerråds midler.
41. Ved vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning
til at konkludere, at forvaltningen i 2007 af rejse- og repræsentationsudgifter samt af
momsrefu-sionerne ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller
at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og
dækkende.
V. Nordisk Ministerråds kontorer
42. I 2007 aflagde Rigsrevisionen besøg ved Nordisk Ministerråds kontor i Riga, Vilnius og Kaliningrad. Kontoret i Kaliningrad er etableret i 2006. Vi konstaterede, at
man i kontorerne i Riga og Vilnius i vid udstrækning havde efterkommet vores anbefalinger fra det foregående besøg i 2005.
43. I forbindelse med vores besøg kunne vi konstatere, at der fortsat manglede en ny
instruks fra Nordisk Ministerråds sekretariat om bl.a. regnskabsopstilling i kontorerne.
Rigsrevisionen er fra Nordisk Ministerråds sekretariat orienteret om, at instruksen ultimo 2007 er udarbejdet og sendt til kontorerne, hvilket vi finder tilfredsstillende.
44. For alle 3 kontorer konstaterede Rigsrevisionen, at der fra Nordisk Ministerråd ikke var sket fuld udbetaling af tildelte ordinære budgetmidler, og vi har anbefalet, at
der sker udligning af en eventuel restsaldo snarest efter regnskabsårets udløb.
45. Ved kontoret i Riga konstaterede vi, at der var meromkostninger forbundet med
ansættelsen af den nye direktør. Familiemæssige forhold har medført, at der nu anvendes en større bolig end tidligere, og at der betales for direktørens børns skolegang i en international skole. De samlede årlige omkostninger udgør derfor nu ca.
279 tkr., hvor der tidligere var årlige omkostninger på ca. 78 tkr. Disse omkostninger
er aftalt med Nordisk Ministerråds sekretariat.
Rigsrevisionen konstaterede endvidere, at der i større omfang var indkøbt privat bohave til direktøren over kontorets regnskab, og vi anbefalede, at disse dispositioner
blev afklaret sammen med Nordisk Ministerråd. Efter oplysninger fra Nordisk Ministerråds sekretariat er dette ikke sket endnu, hvilket ikke er tilfredsstillende.
46. Ved kontoret i Vilnius konstaterede vi bl.a., at økonomifunktionen var blevet outsourcet til et eksternt regnskabsbureau. På grundlag af Rigsrevisionens undersøgelser ved besøget på kontoret og efterfølgende korrespondance med regnskabsbureauet i løbet af efteråret og vinteren 2007/2008 er det vores vurdering, at det eksterne regnskabsbureau ikke er i stand til at afgive korrekte regnskabsrapporter mv.
over for Nordisk Ministerråd og kontorets ledelse. Rigsrevisionen finder, at regnskabsaflæggelsen og økonomifunktionen skal forbedres væsentligt. Rigsrevisionen
kunne konstatere, at der i kontoret var en forsvarlig administration af et EUfinansieret BEN-projekt, hvor kontoret er valgt som Lead Partner.
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47. Kontoret i Kaliningrad er oprettet i 2006. Rigsrevisionen kunne konstatere, at der i
2007 fortsat var store vanskeligheder i forbindelse med opstarten. Der var således
ved besøget i 2007 endnu ikke implementeret et bogføringssystem, der kunne anvendes for rapporteringen til Nordisk Ministerråd. Bl.a. derfor var regnskabsaflæggelsen for 2006 væsentligt mangelfuld og fejlbehæftet, og vi har anbefalet Nordisk Ministerråds sekretariat at opstille retningslinjer for afrapporteringen til Nordisk Ministerråd og at få implementeret et bogføringssystem. Herudover har vi anbefalet Nordisk
Ministerråds sekretariat at få udarbejdet et korrekt årsregnskab for 2006 for kontoret.
Efter oplysning fra Nordisk Ministerråds sekretariat er der i 2008 implementeret en itløsning, hvorefter kontoret kan foretage bogføring via Nordisk Ministerråds eget system. Dette finder vi tilfredsstillende og vil følge udviklingen heraf i 2008. Rigsrevisionen kunne endvidere konstatere, at der i forbindelse med etableringen af kontoret var
købt en række konsulentydelser i direktørens personlige firma. Dette bør undgås af
habilitetsmæssige årsager. Den underliggende aftale har ikke været forelagt Nordisk
Ministerråd for godkendelse, og vi har anbefalet, at eventuelle fremtidige, væsentlige
aftaler bliver forelagt Nordisk Ministerråd.

Nordisk Råd
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48. Rigsrevisionen vil følge op på de omtalte forhold ved næste revisionsbesøg ved
kontorerne.

VI. Revision af Nordisk Ministerråds institutioner, enkeltprojekter mv.
A. Generelt
49. Ansvaret for revisionen af regnskaber for institutioner, der er beliggende i Norden, er placeret hos den statslige revisionsmyndighed i institutionens domicilland. Efter aftale med vedkommende rigsrevision kan revisionen dog varetages af et privat,
anerkendt revisions-firma. Enkeltprojekter mv. revideres som hovedregel stikprøvevist af de enkelte landes rigsrevisioner som led i revisionen af regnskaberne for de
pågældende institutioner eller forvaltningsorganer, hvortil et projekt er knyttet. For så
vidt angår projekter, støtteordninger mv., der ikke er henlagt til statslige institutioner,
varetages revisionen af private revisorer. Rigsrevisionen reviderer de projekter, der
administreres af Nordisk Ministerråds sekretariat.
50. Vi modtog og videresendte den 28. februar 2008 en oversigt fra Nordisk Ministerråds sekretariat over projekter for 2007, fordelt på de enkelte lande, til de nordiske
rigsrevisioner til brug for deres projektrevisioner. Der er efterfølgende igen konstateret enkelte unøjagtigheder i oversigten, og vi skal atter over for Nordisk Ministerråds
sekretariat under-strege vigtigheden af, at der gives korrekte oplysninger om projekter som grundlag for de nordiske rigsrevisioners arbejde.
B. Nordisk Ministerråds institutioner
51. Ved afslutning af revisionen af en institutions årsregnskab afgives en revisionspåtegning, der efter behov kan suppleres med en revisionsrapport.
52. Der er 1 fællesnordisk institution i Danmark, Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale, der revideres af Rigsrevisionen. Rigsrevisionen har for 2007 afgivet
en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.
53. Der er 5 fællesnordiske institutioner i Finland, hvoraf de 4 revideres af eksterne
autoriserede revisorer, mens én revideres af Statens Revisionsverk. Der er afgivet
revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger for alle institutionerne
for regnskabsåret 2007.
54. Nordens Hus på Island revideres af Ríkisendurskoðun. Der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger for institutionen for regnskabsåret 2007.
55. Riksrevisjonen varetager revisionen af de 5 nordiske institutioner, der er beliggende i Norge. Der er afgivet revisionspåtegninger uden forbehold og supplerende
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oplysninger for alle 5 institutioner. Herudover har Riksrevisjonen revideret og afgivet
revisionspåtegninger uden forbehold el-ler supplerende oplysninger vedrørende Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler og Nordisk Film- & TV-Fond, der ikke formelt
har status som institutioner i Nordisk Ministerråds budgetsystem.
56. De 4 nordiske institutioner, der er beliggende i Sverige, revideres af Riksrevisionen. Riksrevisionen har for alle 4 institutioner afgivet revisionspåtegninger uden forbehold og supplerende oplysninger.
57. De 3 selvstyreområder Færøerne, Grønland og Åland reviderer hver en nordisk
institution. For institutionerne på Færøerne og Grønland varetages revisionen af private revisorer, mens revisionen af institutionen på Åland varetages af Revisionsbyrån
fra Ålands landskapsstyrelse. Der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold og
supplerende oplysninger for alle institutioner.
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a. Bemærkninger vedrørende revisionen af udvalgte institutioner mv.
Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD), Danmark
58. Rigsrevisionen har konstateret, at Nordisk Ministerråd er ved at gennemføre en
omstrukturering på hele det område, hvorunder NUD hører. I den forbindelse har
Rigsrevisionen henledt opmærksomheden på de forhold, der eventuelt kan blive
ændret som følge af en ny struktur, herunder om NUD kan opretholde sin status som
nordisk institution, eller om NUD ændrer status i forhold til dansk lovgivning, så NUD
fx bliver skatte- og momspligtig. Kulturkontakt Nord (NKK), Finland
59. Kulturkontakt Nord er oprettet 1. januar 2007 og revideres af Statens Revisionsverk, som har bemærkninger om, at der ikke er etableret lejeaftale, at inventarfortegnelsen ikke er ajourført, og at bogholderiet ikke er helt afstemt pr. 31. december 2007. Alligevel vurderes årsregnskabet at være retvisende.
Nordiska genbanken (NGB), Sverige
60. Riksrevisionen har konstateret, at NGB selv har foretaget beskatning af udlandstillæg og betalt sociale afgifter heraf fra og med 2007. Skatteverket har i 2007 svaret
på en tidligere forespørgsel om beskatning af udlandstillæg og har afstået beskatning
mv. for perio-den før 2007. Nordiskt center för regional utveckling och planering
(Nordregio), Sverige
61. Riksrevisionen har konstateret, at Nordregio i perioden 2003-2005 har periodiseret de ubrugte budgetmidler, uden at der er indhentet tilladelse hertil fra Nordisk Ministerråd. På Riksrevisionens anbefaling har Nordregio i 2006 anmodet Nordisk Ministerråd om dispensation fra reglerne for regnskabsaflæggelse. Der foreligger endnu
ikke svar fra Nordisk Mi-nisterråd, og Riksrevisionen har anbefalet, at Nordregio igen
retter henvendelse til Nordisk Ministerråd.
C. Enkeltprojekter mv.
62. I projektbevillingerne indgår midler til et betragteligt antal mindre, enkeltstående
projekter af midlertidig karakter. Herudover er der midler til et mindre antal institutionslignende bidragsmodtagere og til forskellige støtteordninger og til reserver.
63. Bevillingerne til projekter, støtteordninger mv. administreres dels af sekretariatet,
dels af en række statslige, kommunale eller private institutioner, hovedsageligt i de
nordiske lande.
64. Rigsrevisionen har i forbindelse med revisionen for 2007 gennemgået et antal
projekter i Nordisk Ministerråds sekretariat. Vi har her konstateret, at projekterne behandles korrekt i Nordisk Ministerråds sekretariat, herunder at der bl.a. foreligger korrekte projektkontrakter, og at udbetalinger sker på grundlag af godkendte anvisninger. For så vidt angår projektstyring, herunder endelige afrapporteringer og godkendte regnskaber for afsluttede projekter, henvises til bemærkningerne i pkt. 27. Det er
vores vurdering, at de bevilgede midler er disponeret i overensstemmelse med proSide 16 af 18

jektkontrakten, at der ved projekterne er taget skyldige økonomiske hensyn, og at de
indsendte projektregnskaber har været undergivet betryggende revision.
65. I de korte sammendrag om revisionen, som Rigsrevisionen har modtaget fra de
andre nordiske landes rigsrevisioner, er der enkelte generelle bemærkninger vedrørende revisionen af projekter.
66. Riksrevisionen i Sverige har ud fra en særskilt vurdering udtaget 3 projekter til revision for 2007. Konklusionen er, at de interne kontroller og regnskabsaflæggelsen
hos modtagerne findes tilfredsstillende.
67. Revisionsbyrån fra Ålands landskapsstyrelse har oplyst, at man med udgangspunkt i det internordiske revisionsreglement har revideret 3 projekter i 2006. Revisionsbyrån har konstateret, at de gennemgåede projekter er i overensstemmelse
med de indgåede aftaler, og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved projekternes gennemførelse.
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68. Landsgrannskodanin på Færøerne har gennemgået i alt 14 projekter med relation til Færøerne. Landsgrannskodanin har ikke haft bemærkninger til 13 af de gennemgåede projekter og mangler regnskab og protokollat for 1 projekt.
VII. Andre oplysninger mv.
A. Eftersyn af Nordisk Ministerråds protokoller
69. Rigsrevisionen har påset, at der føres protokol for afholdte møder i Nordisk Ministerråd (samarbejdsministrene og Nordisk Samarbejdskomité), og at beslutninger
vedtaget på møderne er kommet rigtigt til udtryk i regnskabet. Vi har læst protokollerne for 2007.
B. Overholdelse af lovgivningen
70. Den daglige ledelse har skriftligt erklæret, at der ledelsen bekendt ikke har været
aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, hvis konsekvenser skal overvejes
i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet. Vi er i forbindelse med vores revision
•

ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om, at der i
Nordisk Ministerråd udøves aktiviteter, der strider imod lovgivningen

•

ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer, at medlemmerne af ledelsen eller
NSK/MR-SAM for Nordisk Ministerråd kan ifaldes erstatnings- og/eller strafansvar

•

ikke blevet bekendt med overtrædelse af bogføringsloven i Nordisk Ministerråd.

C. Risiko for besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet
71. Vi har med Nordisk Ministerråds ledelse drøftet risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet som følge af besvigelser eller fejl. Formålet med drøftelserne er
at opnå en forståelse af ledelsens vurdering dels af risikoen for, at årsregnskabet kan
indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser og fejl, dels af kontrolforanstaltninger til forebyggelse heraf. Ledelsen har over for os bekræftet sit ansvar
for udformning, implementering og vedligeholdelse af regnskabs- og kontrolsystemer
med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser af betydning for årsregnskabet. Vi er i forbindelse med vores revision ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om, at der i Nordisk Ministerråd foregår besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet.
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D. Ledelsens regnskabserklæring
72. Rigsrevisionen har indhentet en regnskabserklæring fra generalsekretæren og
den økonomiansvarlige i Nordisk Ministerråds sekretariat. Den skriftlige erklæring er
tilfredsstillende og omfatter årsregnskabets fuldstændighed og andre områder, hvor
det er vanskeligt at opnå revisionsbevis.
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E. Ikke-korrigerede forhold

Kontrolkomiteen

73. Vi skal som led i revisionen oplyse bestyrelsen, om der er forhold, der ikke er korrigeret i årsregnskabet, fordi den daglige ledelse har vurderet dem for værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Denne oplysning skal gives, med henblik på at sikre at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den af den daglige ledelse foretagne vurdering. Alle forhold er korrigeret i det
foreliggende årsregnskab.
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F. Afsluttende bemærkninger
74. I henhold til § 21 i Nordisk Ministerråds økonomireglement skal vi erklære at have
modtaget alle de oplysninger, der under revisionen er anmodet om.

København den 26. juni 2008

Henrik Otbo

Henning Madsen
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