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Nordisk Råds kontrolkomite - årsberetning for 2022 

Nordisk Råds kontrolkomite har ifølge Nordisk Råds arbejdsordning 
følgende opgaver: 
 
Kontrolkomiteen udfører den parlamentariske kontrol med det arbejde, der 
finansieres af fælles nordiske midler samt anden kontrol som plenarforsamlingen træffer 
beslutning om (§6). 
 
Kontrolkomiteen kan afgive udtalelse til Præsidiet om tolkning af Helsingforsaftalen, an-
dre aftaler om nordisk samarbejde, denne forretningsorden samt andre interne bestem-
melser (§46). 
 
Kontrolkomiteens sammensætning i november 2022: 
Maria Stockhaus (M), Ordfører Sverige  

Heli Järvinen (Gröna), Viceordfører, Finland 
Per-Arne Håkansson (S), Sverige 
Anders Kronborg (S), Danmark 
Hafdis Hrönn Hafsteinsdottir, (Framsóknarflokkur), Island 
Tobias Drevland Lund, (Rødt), Norge 
Staffan Eklöf, (SD), Sverige 
 
Til forskel fra fagudvalgene, har medlemmerne i kontrolkomiteen personlige supplean-
ter.  
 
Kontrolkomiteen har i løbet af 2022 afholdt 4 møder (22. marts, 13. juni, 22. august og 
31. oktober) 
 

Institutionsbesøg 

Siden 2011 har kontrolkomiteen gennemført regelmæssige kontrolbesøg i de nordiske 
institutioner som modtager støtte fra Nordisk Ministerråd. Formålet med besøgene er 
at belyse den nordiske nytte som institutionen bidrager til. Efter besøgene udarbejdes 
en rapport som sendes til institutionen, Nordisk Ministerråd, det udvalg i Nordisk Råd 
som dækker institutionens område samt til Nordisk Råds Præsidium. 
I 2022 har det ikke været muligt at få gennemført kontrolbesøg. Der er dog lagt et am-
bitiøst arbejdsprogram for 2023 som skal sikre at Kontrolkomiteen når at få besøgt en 
stor del af de nordiske institutioner. 
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Øvrige opgaver 

Granskninger 
Kontrolkomiteen har i 2022 udført 1 granskning: 
 
- Belysning af, hvordan processen er i forbindelse med Nordisk Råds priser, herun-
der hvordan vinderne udvælges. 
 
Herudover vil der på Kontrolkomiteens første møde i 2023 blive fremlagt yderligere 3 
granskninger som er besluttet i 2022: 
 
- Hvordan har besparelserne indenfor kultur- og uddannelsessektorerne hos Nordisk 
Ministerråd påvirket aktiviteterne m.m. indenfor nordisk kultur og uddannelse, og 
hvordan forventes de kommende besparelser at påvirke? 
 
- Nordisk Velfærdscenter er over flere år blevet beskåret, hvilket betydning har det 
haft for centerets aktiviteter?  
 
- Hvordan opfølges Nordisk Ministerråds projekter med hensyn til resultat? Opnå-
ede projektet formålet og målsætningen? 
 
 
Institutionernes årsrapporter 
Komitéen har som tidligere år gennemgået årsrapporterne fra de nordiske institutioner 
som er knyttet til Nordisk Ministerråd. Totalt handler det om 12 institutioner. Det gene-
relle indtryk er, at virksomhederne totalt set fungerer godt og at de når de mål, som 
indgår i resultatkontrakterne fra Nordisk Ministerråd. Kontrolkomiteen besluttede som 
opfølgning på årsrapporterne at: 

- bede Nordisk Ministerråd om at beskrive forløbet forud for udformningen af 
Nordisk Innovations bevillingsbrev 2021, med et særligt fokus på institutionens 
inddragelse. Dette for at få indsigt i, om de væsentlige ændringer i Nordisk In-
novations opdrag, er sket på et oplyst og kvalificeret grundlag med inddragelse 
af institutionens kompetencer.  

- at følge op på midtvejsevalueringen af ”Vor vision 2023” med et særligt fokus 
bør i den anledning være på institutionernes bidrag til evalueringen 

 
Årlige bevillingsbreve 
Nordisk Ministerråd bevillingsbreve til sineinstitutioner skal skabe et bedre overblik 
over virksomheden i de forskellige institutioner at bidrage til større transparens og 
bedre mulighed for at udøve en parlamentarisk kontrol. Kontrolkomitéen har fået præ-
senteret samtlige bevillingsbreve. Komitéen besluttede at tage antallet af mål opsat i 
de enkelte bevillingsbreve op som et emne, på det kommende møde mellem Nordisk 
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Ministerråds Generalsekretær og kontrolkomiteens formand - som en del af en dialog 
om Institutionsstyringen.  
 

Rigsrevisionens rapporter 

Kontrolkomitéen har på mødet i august, gennemgået den danske rigsrevisions rappor-
ter om Nordisk Ministerråd, Nordisk Råds respektive Nordisk Kulturfond. Det er komi-
téens opgave at forberede behandlingen af regnskaberne ved Nordisk Råds session. 
 
Nordisk Ministerråd 
Rigsrevisionen i Danmark har afleveret sin beretning om Nordisk Ministerråds regnskab 
for 2021.  
Kontrolkomiteen bemærker i sin betænkning, at kontrolkomiteen ser med stor alvor på 
at Rigsrevisionens har forbehold overfor Nordisk Ministerråds:    

- forretningsgange og interne kontroller - her er der stadig manglende forret-
ningsgange og kontroller samt manglende finansiel styring af projekter og hen-
sættelser til faglig administration. 

- tildeling af tilskud og styring af offentlige tilskudsordninger – her har det ikke 
været muligt for Rigsrevisionen, pga. manglende dokumentation, at konklu-
dere, hvorvidt der træffes afgørelser i henhold til forvaltningsretlige principper. 
Det har heller ikke været muligt at konkludere om de offentlige tilskudsordnin-
ger, pga. manglende systemer og processer til understøttelse af at tilskudsmid-
ler anvendes effektivt og opnår de samfundsmæssige formål. 

 
Nordisk Råd 

Rigsrevisionen i Danmark har afleveret sin beretning om Nordisk Råds regnskab for 

2021. Kontrolkomiteen har ikke gjort sig yderligere bemærkninger i den anledning.  
 
Nordisk kulturfond 

Rigsrevisionen i Danmark har afleveret sin beretning om Nordisk Kulturfonds regnskab 

for 2021. Kontrolkomiteen har ikke gjort sig yderligere bemærkninger i den anledning. 

 

 

 


