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Behandles i Kontrolkomiteen 
 

Kontrolkomiteens betænkning over 

Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk 

Ministerråds virksomhed 2020  

Forslag 

Kontrolkomiteen ser med stor alvor på Rigsrevisionens mange kritikpunkter af Nor-

disk ministerråds mange tilfælde af væsentlige mangler i forretningsgange og inter-

ne kontroller. Kontrolkomiteen vil bede Nordisk Ministerråd om at få udarbejdet en 

handlingsplan med angivelse af tid for opfølgning på hvert enkelt kritikpunkt som 

fremgår i Rigsrevisionen beretning. Denne handlingsplan skal oversendes til Kontrol-

komiteen hurtigst muligt 

Herudover indstiller kontrolkomiteen at  

Nordisk Råd beslutter at 

Nordisk Råd tager revisionsberetningen for 2020 til efterretning 

Opfordre til at Nordisk Ministerråd følger op på Rigsrevisionens anbefalinger 

 

 

Kontrolkomiteens beslutning og betænkning oversendes til præsidiet 

Baggrund 

Rigsrevisionen i Danmark har revideret Nordisk ministerråds årsregnskab for 2020.  

 

Resultat for 2020 viser et overskud på 2,3 mio DKK og Nordisk Ministerråds egenka-

pital er 50 mio. DKK.  

 

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

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

onsrapporten har ingen bemærkninger udover at budgettallene fra NAPA, som tidli-

gere år, ikke indgår i revisionen.  

Rigsrevisionens konklusion 

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

Nordisk Ministerråd aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 

samt af resultatet af Nordisk Ministerråds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2020 i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds Økonomireglement 
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og Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrifter. 

 

Rigsrevisionen bemærker: 

”Vores revision af det nye regnskab har vist, at der ikke længere er væsentlige regn-

skabsmæssige 

fejl i projektgælden, disponerede midler og tilbageførte midler, men at der forsat er 

usikkerheder forbundet med mange projekter. Usikkerhederne skyldes de manglen-

de forretningsgange og interne kontroller, der ellers skal understøtte en god projekt-

styring, og som løbende burde have understøttet et korrekt regnskab.” 

 

Rigsrevisionen bemærker herudover: 

”Revisionens omfang har fulgt de mål, der er fastsat under § 4 i ”Revisionsreglemen-

tet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Mini-

sterråd”. Det vil sige, at revisionen er planlagt og udført således, at revisor er i stand 

til: 

1. at vurdere om Nordisk Ministerråd har etableret forretningsgange og interne  

kontroller, som understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regn-

skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre for-

skrifter samt med indgåede aftaler 

2. at udtrykke en konklusion om, hvorvidt Nordisk Ministerråds regnskab for 

det 

pågældende år er retvisende, dvs. uden væsentlige fejl og mangler og er ud-

arbejdet i overensstemmelse med Nordisk Råds og Nordisk Ministerråds 

økonomireglement og forskrifter 

3. at konstatere, om de fastsatte rammer for den offentlige finansiering er 

overholdt. Revisor skal årligt vurdere ud fra væsentlighed og risiko, hvilke 

emner der herudover bør indgå i den juridisk-kritiske revision, herunder om 

forudsætninger og vilkår for finansieringen er opfyldt 

6. […] 

7. Det er dog samtidig vores opfattelse, at Nordisk Ministerråd ikke har etableret 

forretningsgange og interne kontroller, som er tilstrækkelige til at sikre og under-

støtte, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-

stemmelse 

med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler. Rigsrevisionen 

tager derfor forbehold for punkt 1 vedrørende manglende forretningsgange og in-

terne kontroller. 

8. Rigsrevisionen har ikke foretaget særskilt forvaltningsrevision eller juridisk-kritisk 

revision for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020. Det skyldes, at NMR har 

haft væsentlige udfordringer med at aflægge et korrekt regnskab for 2020, og først 

sent i 2020 og i første halvdel af 2021 har forsøgt at rette de fejl op, som medførte, 

at regnskabet for 2019 ikke kunne revideres. Dette har betydet, at Rigsrevisionen ik-

ke har kunnet foretage en meningsfuld særskilt forvaltnings- eller juridisk-kritisk re-

vision, da vi først medio 2021 kunne se, at NMR var i stand til at aflægge et revider-

bart regnskab.” 

 

I forhold til forretningsgange og interne kontroller bemærker rigsrevisionen: 
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”9. Vi har i vores revision af Nordisk Ministerråds projektportefølje konstateret man-

ge tilfælde af væsentlige mangler i forretningsgange og interne kontroller. 

Manglerne omhandler: 

• Mange projekter uden løbende styring eller tilsyn fra Nordisk Minister-

råd 

• Flere projekter, hvor Nordisk Ministerråd har udbetalt tilskud til projek-

ter uden 

at der er indgået kontrakt med tilskudsmodtagerne om at udføre projek-

terne 

• Nogle projekter, som Nordisk Ministerråd har afsluttet uden, at til-

skudsmodtager 

har aflagt projektregnskaber, hvilket ellers er et krav i kontrakten  

• Enkelte projekter, hvor Nordisk Ministerråd har udbetalt den sidste rate 

af tilskuddet, selvom det tydeligt fremgår af projektregnskabet, at Nor-

disk Ministerråd 

har penge til gode i projektet. 

10. Nordisk Ministerråd fremsendte sit regnskab rettidigt til Rigsrevisionen den 15. 

februar 2021. Under revisionen konstaterede Rigsrevisionen dog, at der var væsent-

lige regnskabsmæssige fejl og usikkerheder i regnskabsposterne vedrørende projekt-

gælden, disponerede midler samt tilbageførte midler. På den baggrund valgte Nor-

disk Ministerråd at trække regnskabet tilbage. Nordisk Ministerråd fremsendte den 

10. juni et nyt årsregnskab til Rigsrevisionen. Ved vores gennemgang af det nye 

regnskab, konstaterede vi, at Nordisk Ministerråd havde rettet forhold, som påvir-

kede regnskabet med 74 mio. kr.” 

 

I forhold til øvrige forhold har rigsrevisionen gjort sig bemærkninger om: 

• Manglende overholdelse af tidsfrister 

• Manglende kvalitetssikring af revisionsmateriale vedrørende projekter  

• Uoverensstemmelser i projektmellemværender mellem Nordisk Ministerråd 

og andre nordiske institutioner 

• Ingen løbende styring af regnskabet og økonomien de første 9 måneder af 

2020 

• Ekstraordinære udgifter i 2020 (som vedrører 2019) 

• Manglende styring af debitorer og kreditorer 

• Ingen kontrol med brug af to firmakreditkort 

• Manglende løbende afregning af moms 

• Udbetaling af forkerte beløb til tilskudsmodtager 

• Overforbrug på Nordisk Ministerråds sekretariats driftsbudget 

• Udgifter til styrkelse af regnskabsaflæggelsen 

• Manglende bilagstekster 

 

Rigsrevisionen har følgende anbefalinger til Nordisk Ministerråd: 

”27. Vi anbefaler at Nordisk Ministerråd får afklaret og ordnet ovennævnte forhold 

således at fejlene og problemstillingerne ikke bliver overført til regnskabsåret 2021.  

28. Vi anbefaler, at Nordisk Ministerråd iværksætter en gennemgribende gennem-

gang af forretningsgange og processer og får udarbejdet kontroller som fremadret-
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tet sikrer, at ovenstående problemstillinger ikke videreføres i fremtidige regnskabs-

perioder.” 

Kontrolkomitéens synspunkter 

Kontrolkomiteen konstaterer at Rigsrevisionen konkluderer at årsregnskabet 2020 

giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling. 

 

Kontrolkomiteen genfremsætter sin bemærkning om at det er stærkt kritisabelt at 

Nordisk Ministerråd fortsat ikke har kontrol over økonomien knyttet til projekterne. 

Kontrolkomiteen har i flere år stillet spørgsmål til forvaltningen af projekter i Nordisk 

Ministerråd. Kritikken som Rigsrevisionen retter mod projektstyringen viser at pro-

blemerne med projekterne går forud for implementeringen af nyt regnskabssystem i 

Nordisk Ministerråd. 

 

Kontrolkomiteen noterer sig Rigsrevisionens anbefalinger om at NMR: 

• Afklarer alle påpegede fejl og problemstillinger, så disse ikke bliver overført 

til regnskabsåret 2021 

• iværksætter en gennemgribende gennemgang af forretningsgange og pro-

cesser og får udarbejdet kontroller som fremadrettet sikrer, at ovenstående 

problemstillinger ikke videreføres i fremtidige regnskabsperioder. 

 

København. 1. november 2021 

Erling Bonnesen 

Maria Stockhaus 

Per-Arne Håkansson 

Tobias Drevlund 

 

 


