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Forslag A 1900/PRE   

Behandles i Præsidiet   

   

  

Betænkning over medlemsforslag om Nordisk Ministerråds 

regnskabsaflæggelse 

Præsidiet foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at  

 

at Nordisk Ministerråd fremadrettet udarbejder selvstændige regnskaber for 

henholdsvis  

1) Nordisk Ministerråds sekretariats drift   

2) Nordisk Ministerråds projektvirksomhed. 

 

 

Baggrund 

Den danske Rigsrevision har i forbindelse med revisionen af Nordisk Ministerråds 

regnskaber de seneste to år konstateret en række fejl og mangler ved 

regnskabsaflæggelsen. Regnskabsaflæggelsen fremstår svært gennemskuelig og ikke 

særlig læsbar og det er svært at adskille Nordisk Ministerråds sekretariats drift, fra 

Nordisk Ministerråds projektvirksomhed.  

 

Det konstateres bl.a. i Rigsrevisionens revisionsberetning for Nordisk Ministerråds 

årsregnskab for 2020 til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd et overforbrug på 5. mio. 

kr.i forhold til Nordisk Ministerråds sekretariats driftsbudget jf. Planer og Budget 2020. 

Nordisk Ministerråd forklarer årsagen til overforbruget i regnskabets noter og har i 

forbindelse med revisionen forklaret, at underskuddet delvist dækkes af en 

tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. Det resterende underskud på 1,4 mio. kr. blev først 

tydeligt for Nordisk Ministerråd ved regnskabsaflæggelsen i 2021. Finansieringen af de 

1,4 mio. kr. er således sket fra andre bevillinger. 

 

Ligeledes finder Nordisk Råds Kontrolkomité i Betænkning over 

Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Ministerråds 

virksomhed 2020 det stærkt kritisabelt, at Nordisk Ministerråd 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 problemerne med projekterne går forud for 

implementeringen af et nyt regnskabssystem i Nordisk Ministerråd. 
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Selv konkluderer Nordisk Ministerråd i årsrapporten for 2020, at regnskabsaflæggelsen 

i en længere periode har været udfordret af en række forhold, hvor det kulminerede i 

sidste halvdel af 2020, hvor Rigsrevisionen måtte afgive en afkræftende konklusion på 

årsregnskabet for 2019.  

 

I Den Socialdemokratiske Gruppen i Nordisk Råd ønsker vi mere transparens i 

regnskabsaflæggelsen og indstiller således, at Nordisk Ministerråd fremadrettet 

udarbejder to selvstændige regnskaber – et for Nordisk Ministerråds sekretariats drift 

og et for Nordisk Ministerråds projektvirksomhed. 

 

Udvalgets synspunkter 
Præsidiet støtter den Socialdemokratiske Gruppes medlemsforslag når det gælder 

mere transparens i Nordisk Ministerråds regnskabsaflæggelse og at Nordisk Ministerråd 

derfor fremadrettet udarbejder selvstændige regnskaber for henholdsvis 1) Nordisk 

Ministerråds sekretariats drift 2) Nordisk Ministerråds projektvirksomhed. 
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