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Tekijä Sosiaalidemokraattinen ryhmä 

Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Jäsenehdotus pohjoismaiden ministerineuvoston tilinpäätöksen 
laatimisesta 

Ehdotus 

Den Socialdemokratiske Gruppe, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että Pohjoismaiden ministerineuvosto laatii jatkossa erilliset tilinpäätökset 1) 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön toiminnasta ja 2) Pohjoismai-

den ministerineuvoston hanketoiminnasta. 

Taustaa 

Tanskan valtiontilintarkastajat ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston tilejä tarkas-

taessaan havainneet kahden viime vuoden aikana tilinpäätöksen laatimisessa joukon 

virheitä ja puutteita. Tilinpäätös on vaikeasti hahmotettavissa ja eikä erityisen help-

polukuinen. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön käyttökulujen ja hanke-

toiminnan kustannusten erottaminen toisistaan on myös hankalaa.  

 

Valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomus Pohjoismaiden ministerineuvoston 

vuoden 2020 tilinpäätöksestä Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministeri-

neuvostolle sisältää muun muassa toteamuksen, jonka mukaan Pohjoismaiden minis-

terineuvoston sihteeristön käyttöbudjetti on ylitetty viidellä miljoonalla kruunulla 

vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja budjetin kirjauksesta. Pohjoismaiden ministe-

rineuvosto on antanut ylitystä koskevan selvityksen tilinpäätöksen liitetiedoissa ja il-

moittanut tilintarkastuksen yhteydessä, että osa alijäämästä katetaan 3,6 miljoonan 

Tanskan kruunun lisämäärärahalla. Jäljelle jäävä 1,4 miljoonan kruunun alijäämä pal-

jastui vasta Pohjoismaiden ministerineuvoston jättäessä vuoden 2021 tilinpäätöksen. 

Tämä 1,4 miljoonan kruunun alijäämä on siis rahoitettu muista määrärahoista. 

 

Pohjoismaiden neuvoston tarkastuskomitea on todennut mietinnössä, joka koskee 

Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden neuvostolle 

Pohjoismaiden ministerineuvoston tilikauden 2020 toiminnasta, että on syytä esittää 

vahvaa kritiikkiä siitä, ettei Pohjoismaiden ministerineuvosto valvo hankehallintoa.  

 Tarkastuskomitea on jo vuosia esittänyt Pohjoismaiden ministerineuvostolle kysy-

myksiä hankehallinnosta. Valtiontilintarkastajien esittämä kritiikki hankeohjausta 

kohtaan osoittaa, että hankkeita koskevat ongelmat ovat syntyneet ennen Pohjois-

maiden ministerineuvoston uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönottoa. 
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Pohjoismaiden ministerineuvosto toteaa itse vuoden 2020 vuosikertomuksessa, että 

tilinpäätöksen laatimiseen on pitemmän aikaa kohdistunut monia haasteita, jotka 

kulminoituvat vuoden 2020 jälkipuoliskolla, jolloin valtiontilintarkastajat joutuivat 

antamaan kielteisen lausunnon vuoden 2019 tilinpäätöksestä.  

 

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä toivoo lisää läpinäkyvyyttä 

tilinpäätöksen laatimiseen ja esittää, että Pohjoismaiden ministerineuvosto laatii jat-

kossa kaksi erillistä tilinpäätöstä – toisen Pohjoismaiden ministerineuvoston sihtee-

ristön toiminnasta ja toisen Pohjoismaiden ministerineuvoston hanketoiminnasta.  

 

Pohjolassa 24. tammikuuta 2022 

Anders Kronborg (S) 

Anna Vikström (S) 

Annette Lind (S) 

Camilla Gunell (ÅSD) 

Doris J. Jensen (S) 

Emilia Töyrä (S) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Eva Lindh (S) 

Eveliina Heinäluoma (sd.) 

Gunilla Carlsson (S) 

Heidi Viljanen (sd.) 

Henrik Møller (S) 

Johan Andersson (S) 

 

Jorodd Asphjell (A) 

Karianne B. Bråthen (A) 

Kim Berg (sd.) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Marianne Strömkvist (S) 

May Britt Lagesen (A) 

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 

Per-Arne Håkansson (S) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Tove Elise Madland (A) 

Truls Vasvik (A) 

Åsa Karlsson (S) 

 


