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Afgreiðsla Eftirlitsnefndin 

 DRÖG 
 

Eftirlitsnefndint eftirlitsnefndar um 

Skýrsla Ríkisendurskoðunar Danmerkur til Norðurlandaráðs um 
endurskoðun ársreiknings Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir 2020  

Tillaga 

Eftirlitsnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð taki ákvörðun um að 

Norðurlandaráð kynni sér endurskoðunarskýrslu ársins 2020; 

Norræna ráðherranefndina fylgi ábendingum Ríkisendurskoðunar eftir. 

 

Ákvörðun og nefndarálit eftirlitsnefndar verður sent áfram til forsætisnefndar.  

Bakgrunnur 

Ríkisendurskoðun Danmerkur hefur lokið endurskoðun á ársreikningi Norrænu 

ráðherranefndarinnar fyrir árið 2020. 

 

Afkoma ársins 2020 sýnir hagnað sem nemur 2,3 milljónum DKK og eigið fé Norrænu 

ráðherranefndarinnar sem nemur 50 milljónum DKK.  

 

Ábyrgð á endurskoðun reikninga norrænna stofnana er á höndum ríkisendurskoðunar 

í því norræna landi sem viðkomandi stofnun er staðsett. Í endurskoðunarskýrslunni 

eru engar athugasemdir gerðar aðrar en þær að rétt eins og á fyrri árum eru fjárhags-

upplýsingar Norrænu stofnunarinnar á Grænlandi, NAPA, ekki innifaldar í endur-

skoðuninni.  

Niðurstaða Ríkisendurskoðunar 

Það er mat Ríkisendurskoðunar Danmerkur að ársreikningurinn gefi glögga mynd af 

eignum, skuldum og fjárhagsstöðu Norrænu ráðherranefndarinnar þann  

31. desember 2020, jafnframt að afkoma starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar á 

reikningsárinu 1. janúar–31. desember 2020 sé í samræmi við fjárhagsreglur Norrænu 

ráðherranefndarinnar og fyrirmæli sem Norræna ráðherranefndin hefur samið. 

 

Svo segir í skýrslu Ríkisendurskoðunar Danmerkur: 
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„Endurskoðun á nýju ársuppgjöri sýnir að ekki eru lengur verulegir annmarkar í 

ársreikningi varðandi skuldir verkefna, ráðstafaða og endurgreidda fjármuni, en enn 

sé ýmislegt óljóst varðandi mörg verkefni. 

 Óvissuþættina má rekja til misbrests í verkferlum og innra eftirliti sem ættu að 

renna stoðum undir vandaða verkefnastjórnun og sífellt stuðla að réttum reiknings-

skilum.“ 

 

Ríkisendurskoðunin skrifar enn fremur: 

„Umfang endurskoðunar er í samræmi við markmið sem fram kemur í 4. gr. í 

„Reglum um endurskoðun fjárframlaga norrænu þjóðþinganna til Norðurlandaráðs 

og Norrænu ráðherranefndarinnar“ (da. Revisionsreglementer for midler bevilget af 

de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd). Það er að staðið sé 

þannig að framkvæmd endurskoðunar að endurskoðandi sé fær um: 

1. að meta hvort Norræna ráðherranefndin hafi innleitt verkferla og innra 

eftirlit sem stuðli að því að ráðstafanir sem getið er í reikningsskilum séu í 

samræmi við fjárveitingar, lög, önnur fyrirmæli og gerða samninga; 

 

2. að komast að niðurstöðu um hvort ársreikningur Norrænu ráðherra-

nefndarinnar fyrir umrætt ár gefi glögga mynd, þ.e. án rangfærslna og 

verulegra annmarka, og að hann sé unninn í samræmi við fjárhagsreglur og 

fyrirmæli Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar; 

 

3. að sannreyna að staðið sé við setta ramma um opinbera fjármögnun. Endur-

skoðandi skal árlega leggja mat á, út frá mikilvægi og áhættu, hvaða þætti 

skuli einnig taka fyrir í lögfræðilegri endurskoðun, þar á meðal hvort staðið 

hafi verið við forsendur og skilyrði fjármögnunar. 

6. […] 

7. Engu að síður er það álit Ríkisendurskoðunar að Norræna ráðherranefndin hafi 

ekki innleitt nægilega verkferla og innra eftirlit til að tryggja og stuðla að því að 

ráðstafanir sem fjallað er um í reikningsskilum séu í samræmi við fjárveitingar, lög, 

önnur fyrirmæli og gerða samninga. 

 Ríkisendurskoðun gerir þess vegna fyrirvara við 1. lið um að verkferlum og innra 

eftirliti sé ábótavant. 

 

8. Ríkisendurskoðun hefur hvorki unnið sérstaka stjórnsýsluendurskoðun né 

lögfræðilega endurskoðun fyrir reikningsárið 1. janúar–31. desember 2020. Ástæðan 

er sú að Norræna ráðherranefndin hefur átt í verulegum erfiðleikum með að skila 

réttum ársreikningi fyrir 2020. Það var ekki fyrr en síðla árs 2020 og á fyrri helmingi 

2021 að reynt var að leiðrétta þá annmarka sem höfðu komið í veg fyrir að hægt 

væri að endurskoða ársreikning fyrir 2019. Fyrir vikið hefur Ríkisendurskoðun ekki 

getað framkvæmt stjórnsýslu- eða lögfræðilega endurskoðun sem heitið gæti fyrr en 

á miðju ári 2021 þegar séð var fram á að Norræna ráðherranefndin væri fær um að 

skila endurskoðunarhæfum ársreikningi.“ 

 

Ríkisendurskoðunin hefur þetta að segja um verkferla og innra eftirlit: 
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„9. Við endurskoðun verkefna Norrænu ráðherranefndarinnar verðum við ítrekað vör 

við verulega annmarka á verkferlum og innra eftirliti. 

Annmarkarnir eru: 

• Mörg verkefni eru án stöðugrar stjórnunar eða eftirlits af hálfu Norrænu 

ráðherranefndarinnar; 

• Norræna ráðherranefndin hefur greitt styrki til margra verkefna án þess 

að hafa gert samninga við styrkþega um hvernig staði skuli að 

framkvæmd verkefnisins; 

 

• Sumum verkefnum hefur Norræna ráðherranefndin lokið án þess að 

borist hafa reikningsskil frá styrkþega eins og gerð er krafa um í samningi; 

 

• Fáein verkefni þar sem Norræna ráðherranefndin hefur innt lokagreiðslu 

styrks af hendi, þrátt fyrir að skýrt komi fram í reikningum verkefnis að 

Norræna ráðherranefndin eigi peninga inni hjá verkefninu. 

 

10. Norræna ráðherranefndin skilaði ársreikningi til Ríkisendurskoðunar á réttum 

tíma, 15. febrúar 2021. Við endurskoðun rakst Ríkisendurskoðunin á verulegar 

reikningsvillur og skekkjur í fjárlagaliðum varðandi skuldir verkefna, ráðstöfunarfé 

og endurgreitt fé. Í ljósi þessa ákvað Norræna ráðherranefndin að draga 

ársreikninginn tilbaka. Norræna ráðherranefndin sendi nýjan ársreikning til Ríkis-

endurskoðunar þann 10. júní. Þegar farið var í gegnum nýjan ársreikning kom í ljós 

að Norræna ráðherranefndin hafði leiðrétt þætti sem höfðu áhrif á ársreikninginn 

sem námu 74 milljónum kr.“ 

 

Önnur atriði sem Ríkisendurskoðunin gerir athugasemdir við eru: 

• Ekki hefur verið staðið við skilafresti. 

• Endurskoðungargögn verkefna hafa ekki verið gæðatryggð; 

• Ósamræmi milli Norrænu ráðherranefndarinnar og annarra norrænna 

stofnana varðandi fjárhæðir verkefna. 

• Engin reglubundin stjórnun á reikningshaldi og fjármálum á fyrstu níu 

mánuðum ársins 2020 

• Óvenjuleg útgjöld 2020 (sem varða 2019) 

• Skortur á stýringu skuldunauta og lánardrottna 

• Ekkert eftirlit með notkun tveggja krítarkorta stofnunarinnar 

• Misbrestur á reglubundnum útreikningum á virðisaukaskatti 

• Rangar upphæðir greiddar til styrkþega 

• Peningaeyðsla í rekstrarfjárhag Norrænu ráðherranefndarinnar 

• Útgjöld til að bæta reikningsskil 

• Skortur á viðhengistextum 

 

Ábendingar Ríkisendurskoðunarinnar til Norrænu ráðherranefndarinnar eru sem hér 

segir: 

„27. Ríkisendurskoðunin mælir með því að Norræna ráðherranefndin komist til botns 

í ofangreindum þáttum og leiðrétti þá með þeim hætti að rangfærslur og vandamál 

verði úr sögunni á fjárhagsárinu 2021. 
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28. Ríkisendurskoðunin mælir með því að Norræna ráðherranefndin hefji ítarlega 

yfirferð á verkferlum og vinnulagi og innleiði eftirlit sem tryggi að ofangreindur 

vandi verði framvegis úr sögunni. 

Sjónarmið eftirlitsnefndar 

Eftirlitsnefndin vottar að Ríkisendurskoðunin kemst að þeirri niðurstöðu að 

ársreikningur fyrir 2020 gefi glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu. 

 

Eftirlitsnefndin endurtekur það sem hún hefur áður gert athugasemdir við, að það sé 

afar ámælisvert að Norræna ráðherranefndin skuli ekki enn hafa náð tökum á 

fjármálum sem tengjast verkefnunum. Eftirlitsnefndin hefur árum saman lagt fram 

fyrirspurnir um verkefnastjórnun Norrænu ráðherranefndarinnar. Sú gagnrýni sem 

Ríkisendurskoðunin beinir að verkefnastjórnun sýnir að vandræði vegna verkefna 

hófust áður en nýtt fjárhagskerfi Norrænu ráðherranefndarinnar var tekið í notkun. 

 

Eftirlitsnefnd tekur eftir ábendingum Ríkisendurskoðunar Danmerkur um að Norræna 

ráðherranefndin: 

• komist til botns í ofangreindum þáttum og leiðrétti þá með þeim hætti að 

rangfærslur og vandamál verði úr sögunni á fjárhagsárinu 2021; 

• hefji ítarlegri yfirferð á verkferlum og vinnulagi og innleiði eftirlit sem tryggi að 

ofangreindur vandi verði framvegis úr sögunni. 

 

Kaupmannahöfn 1. nóvember 2021 

Anders Kronborg 

Kaisa Juuso 

Maria Stockhaus 

Per-Arne Håkansson (S) 

Ole André Myhrvold 

 

 


