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Ehdotus A 1900/PRE   

Käsittelijä Puheenjohtajisto   

   

  

Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaiden 

ministerineuvoston tilinpäätöksen laatimisesta 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden 
ministerineuvostolle,  

 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto laatii jatkossa erilliset tilinpäätökset  

1) Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön toiminnasta ja   

2) Pohjoismaiden ministerineuvoston hanketoiminnasta. 

 

 

Taustaa 

Tanskan valtiontilintarkastajat ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston tilejä 

tarkastaessaan havainneet kahden viime vuoden aikana tilinpäätöksen laatimisessa 

joukon virheitä ja puutteita. Tilinpäätös on vaikeasti hahmotettavissa ja eikä erityisen 

helppolukuinen. Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön käyttökulujen ja 

hanketoiminnan kustannusten erottaminen toisistaan on myös hankalaa.  

 

Valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomus Pohjoismaiden ministerineuvoston 

vuoden 2020 tilinpäätöksestä Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden 

ministerineuvostolle sisältää muun muassa toteamuksen, jonka mukaan Pohjoismaiden 

ministerineuvoston sihteeristön käyttöbudjetti on ylitetty viidellä miljoonalla kruunulla 

vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja budjetin kirjauksesta.  Pohjoismaiden 

ministerineuvosto on antanut ylitystä koskevan selvityksen tilinpäätöksen liitetiedoissa 

ja ilmoittanut tilintarkastuksen yhteydessä, että osa alijäämästä katetaan 3,6 miljoonan 

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

paljastui 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 

kysymyksiä hankehallinnosta. Valtiontilintarkastajien esittämä kritiikki hankeohjausta 
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kohtaan osoittaa, että hankkeita koskevat ongelmat ovat syntyneet ennen 

Pohjoismaiden ministerineuvoston uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönottoa. 

 

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 

jatkossa kaksi erillistä tilinpäätöstä – toisen Pohjoismaiden ministerineuvoston 

sihteeristön toiminnasta ja toisen Pohjoismaiden ministerineuvoston 

hanketoiminnasta. 

 

Valiokunnan näkemykset 
Puheenjohtajisto tukee sosiaalidemokraattisen ryhmän ehdotusta läpinäkyvyyden 

lisäämisestä tilinpäätöksen laatimiseen sekä siitä, että  Pohjoismaiden 

ministerineuvosto laatii jatkossa erilliset tilinpäätökset 1) Pohjoismaiden 

ministerineuvoston sihteeristön toiminnasta ja 2) Pohjoismaiden ministerineuvoston 

hanketoiminnasta. 
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