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Behandles i Kontrolkomiteen 
 

Kontrolkomiteens betænkning over 

Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds 

regnskab for 2017 

Forslag 

Kontrolkomiteen foreslår at Nordisk råd beslutter: 

 At tage årsregnskabet og revisionsberetningen for Nordisk Råd 2017 til efter-

retning 

Baggrund 

Rigsrevisionen i Danmark har revideret Nordisk Råds årsregnskab for 2017.  

 

Resultat for 2017 viser et overskud på 1,8 mio DKK mod et overskud på 2,3 mio. DKK i 

2016. Faldet skyldes blandt andet en stigning i udgifterne til tolkning på 0,6 mio. 

DKK. 

De samlede indtægter er opgjort til 36,5 mio. DKK mod 36,6 mio. DKK. Indtægterne 

udgøres primært af bidrag fra de nationale parlamenter 33,7mio. DKK. Fordelingen af 

landenes bidrag svarer til den fordeling, som er fastlagt i økonomireglementet.  

 

De samlede udgifter steg med 0,6 mio. DKK til 34,8 mio. DKK. Af de poster som Rigs-

revisionen gennemgår er kun ”tolkning” en væsentlig forøgelse i forhold til året før.  

 

Nordisk Råds egenkapital udgør 7,7 mio. DKK.  Heri indgår et overført overskud på 

2,3 mio. DKK samt 4,9 mio DKK som præsidiet har vedtaget skal anvendes til speci-

fikke formål (bundne midler) Herudover er der 2,8 mio. DKK ikke disponerede midler 

(frie midler) 

 

Rigsrevisionen noterer at samarbejdsaftalen fra 1997 mellem Nordisk Råd og Nordisk 

Ministerråd om bl.a. løn, it og økonomifunktion løbende opdateres og ajourføres af 

sekretariaterne. Derudover bemærker rigsrevisionen at der i 2017 er gennemført en 

ændring af beregningsgrundlaget for administrationsbidraget. Dette udregnes nu på 

baggrund af antal fastansatte og ikke årsværk, som tidligere. Dette har medført en 

relativ fordel for Nordisk Råd i forhold til fordelingen af udgifter, da Nordisk Minister-

råd har mange projektansættelser, der ikke tidligere indgik i udregningen. Bidraget 

er dog fortsat 3,4 mio. DKK som året før. 

 

Rigsrevisionen bemærker at der ikke i regnskabet er renteindtægter. Dette er ikke i 
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overensstemmelse med økonomireglementets krav om at midler i størst muligt om-

fang skal placeres på rentebærende konti. Det er dog samtidig Rigsrevisionens vur-

dering at det ikke i har været muligt at opnå med årets renteniveau. 

 

Rigsrevisionens revision omfatter også stipendieordningen for parlamentarikere fra 

det nordisk nærområde. Stipendieordningen finansieres af budgetmidler fra Nordisk 

Ministerråds Nærområdeprogram og forvaltes af Nordisk Ministerråd. Der blev i 2017 

bevilget 0,2 mio. DKK til ordningen som ved årets udgang udviser et overskud på 

0,01 mio. DKK. 

Rigsrevisionens konklusion 

Rigsrevisionen anser årsregnskabet for at give et retvisende billede af aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr 31. december 2017 

 

Rigsrevisionen vurderer yderligere at de dispositioner der er omfattet af årsregnska-

bet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 

og sædvanlig praksis. 

 

Det er Rigsrevisionens overordnede vurdering, at forvaltningen i 2017 på de områder,  

de har gennemgået er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

Kontrolkomitéens synspunkter 

Kontrolkomiteen konstaterer at Rigsrevisionen konkluderer at årsregnskabet 2017 

giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling og at der ikke er 

knytte væsentlige bemærkninger til Nordisk Råds regnskab for 2017.  

 

Kontrolkomiteen konstaterer at Rigsrevisionen vurderer at anvendelsen af midler er i 

overensstemmelse med gældende regler, regnskabsprincipper og beslutninger om 

disponeringer og at forvaltninger vurderes at være i orden. 

 

 

Nuuk, den 13. september 2018 

Anna Kólbrun Árnadóttir (Mifl.) 

Lennart Axelsson (S) 

Maria Stockhaus (M) 

Peter Östman (kd) 

Paavo Arhinmäki (vänst) 

Ruth Mari Grung (A) 

 


