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Afgreiðsla Eftirlitsnefndin 

  
 

Nefndarálit eftirlitsnefndarinnar um 

skýrslu Ríkisendurskoðunar Danmerkur um endurskoðun á ársreikningum 
og starfsemi Norðurlandaráðs  

Tillaga 

Gerð er tillaga um að:  

Eftirlitsnefndin samþykki tillögu skrifstofunnar að nefndaráliti  

og  

Eftirlitsnefndin leggi til að Norðurlandaráð ákveði að skrá hjá sér ársreikninginn og 

skýrslu endurskoðanda um Norðurlandaráð 2021 

Bakgrunnur 

Ríkisendurskoðun Danmerkur hefur farið yfir ársreikning Norðurlandaráðs fyrir árið 

2021. 

 

Ársreikningurinn fyrir árið 2021 sýnir afgang sem nemur 4,2 milljónum danskra króna 

en afgangurinn nam 6,3 milljónum danskra króna árið 2020.  

 

Eigið fé Norðurlandaráðs nemur 15,6 milljónum danskra króna, samanborið við 14,1 

milljón danskra króna árið 2020 sem er hækkun um 1,5 milljónir danskra króna. 

Forsætisnefndin hefur ákveðið að 6,3 milljónir danskra króna af samanlögðu eigin fé 

skuli varið í sérstök verkefni (ráðstafað fjármagn) en þessi upphæð var 3,3 milljónir 

danskra króna árið 2020. 

 

Niðurstaða Ríkisendurskoðunar 

Ríkisendurskoðun samþykkir ársreikning Norðurlandaráðs eins og hann er og verður 

hann áritaður án fyrirvara eða athugasemda.  

 

Ríkisendurskoðun telur ársreikningana gefa réttmæta mynd af eignum, skuldum og 

fjárhagsstöðu 31. desember 2021. 

 

Ríkisendurskoðun telur jafnframt að ráðstafanir sem um er getið í ársreikningi séu í 

samræmi við fjárhagsreglur og verklagsreglur Norðurlandaráðs. 
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Í kaflanum Önnur mál setur Ríkisendurskoðun fram athugasemdir í tengslum við 

umsýslusamning Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar. 

 

„6. Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin hafa gert með sér 

umsýslusamning. Samningurinn nær m.a. yfir launahald, upplýsingatækni og 

fjárreiður. Því hefur fjármálastjórn Norrænu ráðherranefndarinnar áhrif á 

ársreikning Norðurlandaráðs.  

 

7. Þrátt fyrir að úrbætur hafi verið gerðar hefur verkferlum og eftirliti með 

reikningshaldi Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir Norðurlandaráð á 

reikningsárinu 2021 verið ábótavant. Þetta hefur ekki haft í för með sér fyrirvara á 

ársreikningum Norðurlandaráðs. 

 

Við endurskoðun höfum við þó fundið skekkjur og villur í þeim gögnum sem afhent 

voru. Í ársreikningi fyrir árið 2021 eru 2 jafnaðarreikningar sem ekki hafa verið 

stemmdir af og mismunurinn er ekki skýrður. Að sögn Norðurlandaráðs reyndist 

ekki mögulegt að stemma reikningana af þar sem innihaldið er óljóst og 

reikningarnir innihalda jafnaðarreikninga frá reikningsárinu 2020. Villa í 

ársreikningi 2020 er færð yfir á reikningsárið 2021 og verður færð á næsta 

reikningsár. Þess er vænst að afstemmingu verði lokið á reikningsárinu 2022.“ 

 

Sjónarmið eftirlitsnefndar 

Eftirlitsnefndin staðfestir að Ríkisendurskoðun telji að ársreikningar 2021 gefi 

réttmæta mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu og að ársreikningurinn verði 

áritaður án fyrirvara og athugasemda. 

 

Eftirlitsnefndin staðfestir að Ríkisendurskoðun telur nýtingu fjár vera í samræmi við 

gildandi reglur, reikningsskilavenjur og ákvarðanir um ráðstöfun fjár, og að umsýslan 

er talin vera í lagi. 
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