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Behandles i Kontrolkomiteen 
 

Kontrolkomiteens betænkning over 

Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om 

revision af Nordisk Ministerråds virksomhed for 2017 

Forslag 

Kontrolkomiteen foreslår at Nordisk råd beslutter: 

 At tage årsregnskabet og revisionsberetningen for Nordisk Ministerråd 2017 

til efterretning 

 At opfordre Nordisk Ministerråd, Nordens Hus i Island, Nordregio, Nordgen, 

og NVC til at følge op på Rigsrevisionens bemærkninger 

Baggrund 

Rigsrevisionen i Danmark har revideret Nordisk ministerråds årsregnskab for 2017.  

 

Resultat for 2017 viser et overskud på 10,5 mio DKK mod et overskud på 10,2 mio. 

DKK i 2016. Forøgelsen skyldes blandt andet en stigning i landenes bidrag på 6,9 

mio. DKK. Der har dog tilsvarende været en forøgelse af udgifterne til ministerrådets 

sekretariat på 6,5 mio. DKK. 

 

De samlede indtægter er opgjort til 945,9 mio. DKK mod 938,1 mio. DKK. Bidragene 

fra landene ud størstedelen af stigningen. Hovedparten af udgifterne, 882 mio. DKK 

til institutioner, samarbejdsorganer, enkeltprojekter samt kontorerne i Baltikum og 

Rusland. Udgifterne til sekretariatsdrift udgør 84,4 mio. DKK. 

 

Nordisk Ministerråds egenkapital er negativ med 109,5 mio. DKK. Egenkapitalen ud-

gør det afskrevne krav på indbetalingerne fra landene i 2005 på -50 mio. DKK samt en 

underbudgettering i 2009 på -70 mio. DKK. Ifølge MNordisk Ministerråds økonomi-

regler vil egenkapitalen blive udlignet gennem indbetaling fra landene når likvidite-

ten betinger det. 

 

Overførte midler udgør i alt 32,9 mio. DKK mod 36,6 mio. DKK i 2016. De udispone-

rede midler udgør 12,3 mio. DKK af dette.  

 

Tilbageførte midler, som kan anvendes i efterfølgende budgetår er faldet fra 30 mio. 

DKK til 27 mio. DKK 

 

Rigsrevisionen bemærker at Nordisk Ministerråd i forbindelse med implementerin-
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gen af et nyt økonomisystem bør kunne føre til en bedre opdeling af projektgælden 

år for år. 

 

Ansvaret for revisionen af de nordiske institutioner ligger hos de statslige revisions-

myndigheder i de respektive nordiske lande hvor institutionerne har hjemme. Revisi-

onsrapporten indeholder en oversigt over de bemærkninger som er fremkommet. 

Nordregio har lavet nogle regnefejl i deres årsrapport der giver misvisende tal i for-

hold til overskridelsen af budget på henholdsvis Personaleomkostninger og køb af 

varer og tjenesteydelser. Herudover er der fejl i målangivelsen så den angivne målop-

fyldelse på 87,65% retteligen bør være 85% 

NordGen har ændret regnskabspraksis for kontering af ”varer og tjenesteydelser” 

samt ”øvrige omkostninger” uden samtidig at omregne sammenligningstallene, det-

te er ikke nævnt i regnskabet og giver et let misvisende billede 

NVC har som i 2015 bogført forkert, det bemærkes dog at det er uden resultatpåvirk-

ning. Igen som tidligere er der konstateret manglende funktionsadskillelse ved udbe-

talinger fra de finske konti. Derudover har der været periodiseringsfejl der vil belaste 

regnskabet for 2018 med 133.000 SEK.  

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. 

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 Ministerråds 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. 

 

Kontrolkomiteen noterer sig de bemærkninger som er fremkommet ved revisionen af 

Nordens Hus i Island, Nordregio, Nordgen, og NVC og forventer at institutionernes 

ledere vil forholde sig til og udbedre de nævnte forhold. 

 

 

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) 

 


