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Käsittelijä

Tarkastuskomitea

Tarkastuskomitean mietintö, joka koskee
Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden
neuvostolle Pohjoismaiden neuvoston tilikauden 2017 toiminnasta
Ehdotus
Tarkastuskomitea ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto päättää
 että se merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen Pohjoismaiden neuvoston tilikauden 2017 toiminnasta.
Taustaa
Tanskan valtiontilintarkastajat ovat tarkastaneet Pohjoismaiden neuvoston tilikauden 2017 tilinpäätöksen.
Vuoden 2017 tulos on 1,8 miljoonaa Tanskan kruunua ylijäämäinen, kun ylijäämä
vuonna 2016 oli 2,3 miljoonaa Tanskan kruunua. Ylijäämän supistuminen selittyy
muun muassa tulkkauskuluilla, jotka kasvoivat 0,6 miljoonaa Tanskan kruunua.
Yhteenlasketut tulot olivat 36,5 miljoonaa Tanskan kruunua verrattuna edellisen
vuoden 36,6 miljoonaan Tanskan kruunuun. Tulot muodostuvat pääasiallisesti kansallisten parlamenttien maksuosuuksista, joiden kokonaissumma oli 33,7 miljoonaa
Tanskan kruunua. Maiden maksuosuuksien jakautuminen perustuu taloussääntöihin.
Yhteenlasketut menot kasvoivat 0,6 miljoonalla 34,8 miljoonaan Tanskan kruunuun.
Valtiontilintarkastajien tarkastamista menoista ainoastaan tulkkauksen kohdalla
kasvu on ollut olennaisen suurta edelliseen vuoteen verrattuna.
Pohjoismaiden neuvoston oma pääoma on 7,7 miljoonaa Tanskan kruunua. Siihen sisältyy edelliseltä vuodelta siirretty ylijäämä 2,3 miljoonaa Tanskan kruunua sekä 4,9
miljoonaa Tanskan kruunua, jotka puheenjohtajisto on hyväksynyt käytettäviksi erityistarkoituksiin (sidotut määrärahat). Lisäksi käyttämättömiä varoja (sitomattomat
määrärahat) on 2,8 miljoonaa Tanskan kruunua.
Valtiontilintarkastajat toteavat, että Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kesken vuonna 1997 solmittua yhteistyösopimusta, joka koskee
muun muassa palkkoja, IT- ja taloustoimintoja, päivitetään jatkuvasti ja pidetään
ajan tasalla sihteeristöissä. Lisäksi valtiontilintarkastajat huomauttavat, että vuonna
2017 tehtiin muutos hallintoavustuksen laskentaperusteisiin. Se lasketaan nykyisin
vakinaisen henkilöstömäärän perusteella eikä henkilötyövuosien mukaan kuten ai-
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emmin. Laskentatavan muutos antaa kustannusten jakautumisessa suhteellisen edun
Pohjoismaiden neuvostolle, koska Pohjoismaiden ministerineuvoston palveluksessa
on paljon projektityöntekijöitä, jotka eivät aiemmin sisältyneet laskelmaan. Avustuksen määrä on kuitenkin edelleen 3,4 miljoonaa Tanskan kruunua kuten edellisenäkin
vuonna.
Valtiontilintarkastajat huomauttavat, että tilinpäätökseen ei sisälly korkotuottoja.
Tämä ei vastaa taloussääntöjen vaatimusta siitä, että varoista mahdollisimman suuri
osuus on sijoitettava korkoa tuottaville tileille. Samalla valtiontilintarkastajat kuitenkin arvioivat, että tilikaudella tuottojen saaminen ei ole ollut mahdollista vallinneen
korkotason vuoksi.
Valtiontilintarkastajien tilintarkastus kattaa myös lähialueyhteistyön parlamentaarikkojen apurahajärjestelmän. Apurahajärjestelmä rahoitetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston lähialueyhteistyöohjelmasta, ja sitä hallinnoi Pohjoismaiden ministerineuvosto. Vuonna 2017 varoja myönnettiin 0,2 miljoonaa Tanskan kruunua tästä järjestelmästä, joka oli vuoden lopussa 0,01 miljoonaa Tanskan kruunua ylijäämäinen.
Valtiontilintarkastajien päätelmät
Tanskan valtiontilintarkastajien mukaan tilinpäätös antaa oikean kuvan vastaavista ja
vastattavista sekä taloudellisesta tilanteesta 31. joulukuuta 2017.
Valtiontilintarkastajat arvioivat lisäksi, että tilinpäätökseen sisältyvien myönnettyjen
varojen käyttö on lakien ja muiden määräysten sekä solmittujen sopimusten ja hyväksyttyjen käytäntöjen mukaista.
Valtiontilitarkastajat arvioivat yleisesti, että vuonna 2017 tarkastellut hallinnon
osa-alueet on hoidettu taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuskomitean näkemykset
Tarkastuskomitea toteaa, että Tanskan valtiontilintarkastajien johtopäätösten mukaan vuoden 2017 tilinpäätös antaa oikean kuvan vastaavista ja vastattavista samoin
kuin taloudellisesta tilanteesta vuonna 2017, eikä Pohjoismaiden neuvoston tilinpäätökseen ole merkittäviä huomautuksia.
Komitea toteaa, että valtiontilintarkastajien arvion mukaan varojen käyttö on voimassa olevien ohjeiden, tilinpäätösperiaatteiden ja varojen käyttöä koskevien päätösten mukaista ja että hallinto on hoidettu hyvin.
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