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Kontrolkomiteens beretning om virksomheden 2018 
 
Nordisk Råds kontrolkomite har ifølge Nordisk Råds arbejdsordning  
følgende opgaver: 
 
Kontrolkomiteen udfører den parlamentariske kontrol med det arbejde, der 
finansieres af fælles nordiske midler samt anden kontrol som plenarforsamlingen træf-
fer beslutning om (§6). 
 
Kontrolkomiteen kan afgive udtalelse til Præsidiet om tolkning af Helsingforsaftalen, 
andre aftaler om nordisk samarbejde, denne forretningsorden samt andre interne be-
stemmelser (§46). 
 
Kontrolkomiteens  sammensætning i oktober 2018: 
 
Ruth Marie Grung (S), Ordfører Norge 
Ólafur Ísleifsson (Flf) Viceordfører, Island 
Eva Sonidsson (S), Sverige 
Ramus Ling (MP), Sverige 
Paavo Arhinmäki (Venst), Finland 
Jan-Erik Messmann (DF), Danmark (indtil d. 2.oktober 2018) 

Maria Stockhaus (M), Sverige 
 
Kontrolkomiteen har i løbet af 2018 afholdt tre møder og gennemført en studierejse  
(24. januar i Stockholm, 9. april i Akureyri og 13 september i Nuuk, samt en studierej-
se til Stockholm d. 24. august). 
 
Til forskel fra fagudvalgene, har medlemmerne i kontrolkomiteen personlige supple-
anter. 
 
Institutionsbesøg 
Siden 2011 har kontrolkomiteen gennemført regelmæssige kontrolbesøg i de nordi-
ske institutioner som modtager støtte fra Nordisk Ministerråd. Formålet med besø-
gene er at belyse den nordiske nytte som institutionen bidrager til. Efter besøgene 
udarbejdes en rapport som sendes til institutionen, Nordisk Ministerråd, det udvalg i 
Nordisk Råd som dækker institutionens område samt til Nordisk Råds Præsidium.  
I 2018 besøgte kontrolkomiteen Nordisk Velfærdscenter i Stockholm, Sverige. Insti-
tutionen har også en afdeling i Helsinki , men da fokus var en status på arbejdet med 
døvblinde unge og en introduktion til centerets arbejde generelt, blev besøgt lagt til 
hovedkontoret i Stockholm. 
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NVC er en institution under Nordisk Ministerrådet, social- og sundhedssektoren. Be-

villingen er på 25,5 mio DKK til drift og yderligere 8,5 mio DKK til projekter, forvaltes 

af i alt 32 ansatte, hvoraf 9 er ansat i Helsinki. 

Centerets bestyrelse er overgået til at være en rådgivende enhed – advisory board og 

centeret har sommeren 2018 fået ny ledelse – Eva Franzén er tiltrådt som direktør. 

Kontrolkomiteens møde med direktøren var inde for hendes første 14 dage efter at 

være tiltrådt.  

Centerets arbejde fordeler sig på fire indsatsområder: 
• Folkesundhed 

• Handicap 

• Integration 

• Velfærdspolitik 

Kontrolkomiteen havde, udover en generel introduktion til virksomheden og mulig-

heden for at træffe medarbejderne og ledelsen, et særligt fokus på døvblinde unge, 

som en opfølgning på komiteens besøg i 2014, som havde givet anledning til be-

mærkningen: Ved overføring av virksomheten fra Dronninglund i Danmark til Stock-

holm er det viktig å ta vare på kompetanse og kunnskap på dette området. Kontroll-

komiteen mener det er en risiko for at kompetansen kan forsvinne ved flytting og vil der-

for følge utviklingen, og ha en tilbakemelding på et kommende møte  

I NVCs bevillingsbrev for 2018 er døvblinde fortsat opsat som et delmål under ind-

satsområdet Handicap: 

”NVC bidrar till att främja lika möjligheter och deltagande i samhället för personer 

med dövblindhet genom att samla in, utveckla och förmedla kunskap om till exempel 

orsaker till dövblindhet (re-)habilitering, kommunikation och förståelse av dövblind-

het generellt till praktiker myndigheter och forskningsmiljöer”  

Kontrolkomiteen fik et indtryk af at opgaven med døvblinde blev løftet kompetent 

og med stor nordisk nytte for de involverede i arbejdet med de nordiske døvblinde 

unge på alle niveauer. En egentlig vurdering af arbejdet med døvblinde unge er ikke 

foretaget siden overflytningen af afdelingen fra Danmark, men det er centeret vurde-

ring at målt på deltagelse i diverse arrangementer, så er området godt varetaget og i 

en god udvikling. 

Overordnet spurgte kontrolkomiteen ind til centerets bevillingsbrev og det blev be-

mærket at formen på dette give begrænset råderum i forhold til tilpasning af indsat-

ser, da bevillingsbrevet forholdsvist skarpt definerer centerets arbejdsopgaver.  

Kontrolkomiteen bemærkede at centerets kommunikation foregik på mange plat-

forme men ikke på sociale medier og at det var svært at vurdere om hvorvidt det ret-

te publikum som projekterne/indsatsområderne så klart definerede også blev nået. 

Det blev tilføjet fra centerets side at dette var et opmærksomhedspunkt som vil blive 

taget op i nærmeste fremtid. 

Kontrolopgaver 2018 

Under Kontrolkomiteens besøg på Nordisk Velfærdscenter i Stockholm, blev der ar-

rangeret et møde med repræsentanter fra Nordisk Ministerråds administration af 

henholdsvis de projekter der modtager støtte samt de institutioner der modtager 

støtte. Dette møde blev sat i stand efter ønske om en gennemgang af Nordisk Mini-
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sterråds projektdatabase. Projektdatabase blev undersøgt i 2015 af COWI og der var 

bemærkninger til opdateringen af projektdatabasen. Efter denne gennemgang af 

COWI har Nordisk Ministerråd gennemført en egen gennemgang af projekter i data-

basen og gjort data aktuelle. Kontrolkomiteen ønskede med en gennemgang at ef-

terse om databasen stadig var opdateret og indholdet relevant. Til dette blev Nordisk 

Ministerråd inviteret til Stockholm for at fremlægge, for kontrolkomiteen, hvordan 

projektdatabasen fungerer og hvordan der overordnet arbejdes med projekter, støtte 

og evaluering i regi af Nordisk Ministerråd. 

Gennemgangen gav en forståelse for arbejdet med projekter og ikke mindst at pro-

jektdatabasen i sin nuværende udformning ikke vil kunne være det sted, hvor rele-

vante og opdaterede oplysninger findes for alle projekter. Dette skyldes at projektda-

tabasen præsenterer oplysninger fra et økonomistyringssystem, og at dette ikke mu-

liggør en præsentation af data som giver et fyldestgørende indblik i projektet og dets 

fremdrift. 

I forbindelse med, at Nordisk Ministerråd overgår til et nyt EAP-system i løbet af 

2019, vil det også blive muligt at lave en bedre præsentation af projektstatus i en ny 

”projektdatabase. Dette arbejde vil forventelig ske ved udgangen af 2019. 

Inden udgangen af 2018 vil Kontrolkomiteens formand mødes med repræsentanter 

fra den danske Rigsrevision med henblik på en dialog om principperne for den revisi-

on der ligger til grund for revisionens rapporter. 
 
Øvrige opgaver 
 
Institutionernes årsrapporter 
Komitéen har som tidligere år gennemgået årsrapporterne fra de nordiske institutio-
ner som er knyttet til Nordisk Ministerråd. Totalt handler det om 11 institutioner. Det 
generelle indtryk er, at virksomhederne totalt set fungerer godt og at de når de mål, 
som indgår i resultatkontrakterne fra Nordisk Ministerråd. 
 
Årlige bevillingsbreve 
Som vanligt udarbejder Nordisk Ministerråd bevillingsbreve til sine institutioner. 
Formålet med bevillingsbrevene er, at skabe et bedre overblik over virksomheden i 
de forskellige institutioner, at bidrage til større transparens og bedre mulighed for at 
udøve en parlamentarisk kontrol. Kontrolkomitéen har fået præsenteret samtlige 
bevillingsbreve.  
 
Rigsrevisionens rapporter 
Kontrolkomitéen har på sit møde i september i Nuuk, gennemgået den danske rigs-
revisions rapporter om Nordisk Ministerråd, Nordisk Råds respektive Nordisk Kultur-
fond. Det er komitéens opgave at forberede behandlingen af regnskaberne ved Nor-
disk Råds session. 
 
Nordisk Ministerråd 
Rigsrevisionen i Danmark har afleveret sin beretning om Nordisk Ministerråds regn-
skab for 2017.  
Kontrolkomiteen bemærker i sin betænkning, at Rigsrevisionen anser årsregnskabet 
for at give et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling, og at det ik-
ke er nødvendigt at knytte væsentlige bemærkninger til Nordisk Ministerråds regn-
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skab for 2017. Samt at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i over-
ensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvan-
lig praksis. 
 
Kontrolkomiteens betænkning noterer yderligere: 

 At der i forbindelse med implementering af et nyt økonomisystem i Nordisk 
Ministerråd bør arbejdes med en mere retvisende angivelse af projektgæl-
den, så den mere præcis opdeles år for år. 

 At de bemærkninger som er fremkommet ved revisionen af Nordens Hus i Is-
land, NordRegio, NordGen og NVC noteres og efterleves af institutionernes 
ledere i forhold til bedre administrativ praksis. 

 
 
Nordisk Råd 
Rigsrevisionen i Danmark har gennemgået Nordisk Råds regnskab for 2017. Kontrol-
komiteen bemærker i sin betænkning, at Rigsrevisionen anser regnskabet for at give 
et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling og at der ikke er væ-
sentlige bemærkninger knyttet til Nordisk råds regnskab for 2017. Samt at de dispo-
sitioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre 
forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Nordisk kulturfond 
Rigsrevisionen i Danmark har gennemgået Nordisk Kulturfonds regnskab for 2017. 
Kontrolkomiteen bemærker i sin betænkning at Rigsrevisionen anser årsregnskabet 
for at give et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling, og ar der ik-
ke er væsentlige bemærkninger at knytte til Nordisk Kulturfonds regnskab for 2017.   
Samt at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  
 

 

 


