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Kontrolkomiteens betænkning over 

Rigsrevisionens beretning om revision af Nordisk Ministerråds regnskab og 
virksomhed 2021          

Forslag 

Kontrolkomiteen ser med stor alvor på at Rigsrevisionens har forbehold overfor Nor-

disk Ministerråds:    

- forretningsgange og interne kontroller, hvor der stadig er manglende forret-

ningsgange og kontroller samt manglende finansiel styring af projekter og 

hensættelser til faglig administration. 

- tildeling af tilskud og styring af offentlige tilskudsordninger, hvor det ikke har 

været muligt for Rigsrevisionen, pga. manglende dokumentation, at konklu-

dere, hvorvidt der træffes afgørelser i henhold til forvaltningsretlige princip-

per. Det har heller ikke været muligt at konkludere om de offentlige tilskuds-

ordninger, pga. manglende systemer og processer til understøttelse af at til-

skudsmidler anvendes effektivt og opnår de samfundsmæssige formål 

 

Kontrolkomiteen foreslår, at  

 

Nordisk Råd tager revisionsberetningen om revision af Nordisk Ministerråds virk-

somhed 2021 til efterretning 

 

og 

Nordisk Råd beder Nordisk Ministerråd om, at kontrolkomiteen fortsat holdes løben-

de orienteret om, hvordan Nordisk Ministerråd efterlever Rigsrevisionens anbefalin-

ger 

Baggrund 

Rigsrevisionen i Danmark har revideret Nordisk ministerråds årsregnskab for 2021.  

 

Ansvaret for revisionen af de nordiske institutioner ligger hos de statslige revisions-

myndigheder i de respektive nordiske lande hvor institutionerne har hjemme. Revisi-

onsrapporten har ingen bemærkninger udover at budgettallene fra NAPA, som tidli-

gere år, ikke indgår i revisionen.  
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Rigsrevisionens konklusion 

Rigsrevisionen nævner i deres revisionsberetning at revisionen er gennemført med 

henblik på at: 

1. vurdere om der er etableret forretningsgange og interne kontroller 

2. konkludere om regnskabet er retvisende 

3. konstatere om fastsatte rammer for offentlig finansiering er overholdt 

 

Rigsrevisionen har forbehold i forhold til punkt 1 og 3. Det er dog Rigsrevisionens 

konklusion at årsregnskabet 2021, punkt 2,  giver et retvisende billede af aktiver, pas-

siver og finansielle stilling samt at resultatet er i overensstemmelse med Nordisk Mi-

nisterråds Økonomireglement og Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrifter.  

 

Baggrunden for Rigsrevisionens forbehold er: 

- I forhold til forretningsgange og interne kontroller at der ikke har været im-

plementeret effektive arbejdsgange og interne kontroller i store dele af regn-

skabsåret. Derudover har der været manglende finansiel styring af projekter 

og hensættelser til faglig administration. 

- I forhold til rammer for offentlig finansiering. Her har to juridisk-kritiske 

rapporter om henholdsvis tildeling af tilskud og styring af offentlige 

tilskudsordninger ikke kunne konkludere om der tildeles i overensstemmelse 

med regler eller om de offentlige tilskudsmidler anvendes effektivt. 

 

Kontrolkomiteen har på deres møde den 13. juni 2022, hvor repræsentanter fra Nor-

disk Ministerråd gav en status på arbejdet med regnskab og tilknyttede processer, 

fået forvisning om at dette forhold bliver adresseret og vil være stort set udbedret 

ved aflæggelsen af regnskabet for 2022. 

Kontrolkomitéens synspunkter 

Kontrolkomiteen konstaterer at Rigsrevisionen konkluderer at årsregnskabet 2021 

giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling.  

 

Kontrolkomiteen har i de seneste år fulgt Nordisk Ministerråds administration tæt og 

har løbende modtaget orientering om fremskridtene i arbejdet med regnskabet, pro-

jektadministrationen mm. Herunder også en gennemgang af de to juridisk kritiske 

rapporter. Det er derfor vigtigt at nævne at gennem kontrolkomiteens løbende dia-

log med Nordisk Ministerråd og gennem opdateringer fra Rigsrevisionen, tegner der 

sig en veldokumenteret og stærk forbedring af disse punkter i løbet af 2022 og der er 

skabt en forventning om en væsentlig forbedret revisionsberetning for 2022. 

 

Kontrolkomiteen noterer sig Rigsrevisionens anbefalinger om at NMR: 

• Etablerer forretningsgange og interne kontroller, der sikrer en finansiel styring 

af Nordisk Ministerråds interne projekter. Således minimerer Nordisk Minister-

råd risikoen for, at der er midler i projekter, der burde være afsluttet.  

• Desuden anbefaler Rigsrevisionen, lige som sidste år, at Nordisk Ministerråds 

sekretariat adskilles i et selvstændigt regnskab så det er muligt at styre tilsagn 

og udbetalinger til Sekretariatets projekter på lige fod med andre  
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Norden den 22. august 2022 

Anders Kronborg (S) 

Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir (M) 

Maria Stockhaus (K) 

Per-Arne Håkansson (S) 

Heli Järvinen (M) 

Tobias Drevland Lund (NGV) 

 


