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BETENKNING OVER BERETNING 

Kontrollkomiteens betenkning over 

 

Rigsrevisionens beretning om Nordisk Mini-

sterråds virksomhet 2014 

1. Komiteens forslag 

Kontrollkomiteen foreslår at 

Nordisk råd beslutter 

å ta regnskap og revisjonsberetning for Nordisk ministerråd for 

2014 til etterretning 

 

å oppfordre Nordisk ministerråd, Nordisk innovasion, Nordforsk, 

Nordregio, Nordgen og NVC til å følge opp på de merknader om 

administrative praksis som har fremkommet under revisjonen.   

 

å oppfordre til at det iverksettes en undersøkelse vedrørende mis-

tanke om mangler ved administrasjonen av European Humanities 

University (EHU), som finansieres ved EHU-trustfond som admini-

streres av Nordisk ministerråds kontor i Vilnius. 

2. Bakgrunn 

 

Riksrevisjonen i Danmark har revidert Nordisk ministerråds (NMR) års-

regnskap for regnskapsåret 2014.  

 

Resultatet for 2014 viser et overskudd på 25,5 MDKK mot et overskudd på 

8,5 MDKK i 2013. Økning skyldes mest en økning i posten tilbakeførte 

midler, det er midler som ikke er anvendt innen for de 3 påkrevede år fra 

at de er bevilget. 

 

Samlede inntekter utgjør 981 MDKK i 2014 mot 999 i 2013. Bidragene fra 

de nordiske land faller med 32 millioner. Samlede omkostninger utgjør 

1005 MDKK sammenliknet med 1028 MDKK i 2013. Hovedparten av om-

kostningene, 9030 MDKK, anvendes til institusjoner, samarbeidsorganer 

og enkeltprosjekter, mens de samlede driftskostnader av sekretariatet ut-

gjør 75 MDKK.  
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Regnskapet viser at NMRs egenkapital er negativ med knapt -94,5 MDKK 

innen Samarbeidsministrene har tatt beslutning om anvendelsen av over-

skuddet. Den negative egenkapital har sin opprinnelse i avskrevne krav på 

landene i 2005 på -50 MDKK samt en under-budsjettering i 2009 med -70 

MDKK, et beløp som ble redusert med overskudd de seneste årene. 

 

 

Overførte midler utgjør i 2014 41,3 MDKK, sammenliknet med 54,9 MDKK 

i 2013. Av dette beløpet utgjør ikke disponerte midler 16,4 MDKK, hvilket 

er utrykk for den del av budsjettmidlene som ikke er disponert til spesifik-

ke formål innen året utgang.  

 

Det bemerkes at ikke-disponerte midler utgjør i alt knapt 55 MDKK ved 

utgangen av 2013, sammenliknet med 52 MDKK i 2012 og 38 MDKK i 

2011. Av de 55 MDKK ikke-disponerte midler tilhører 22 sekretariatet og 

publikasjonsvirksomheten. Resten er bevilgninger til budsjettposter hvor 

disponering til spesifikke formål ikke var foretatt ved årets utgang, derfor 

overføres bevilgningen i overenstemmelse med regler herom til samme 

formål. 

 

Det er også gjennomført en forvaltningsrevisjon. Det konkluderes at det 

generelt er etablert tilstrekkelige og forsvarlige forretningsganger og in-

tern kontroll for registrering av regnskapsmessig data. Stikkprøve-

gjennomgang av forhold omkring reiser og representasjon viser at det i 

enkelte tilfeller manglede bilag, og det anbefales at NMR fremover sikrer 

at de relevante bilag forsynes med deltakere, formål og underliggende do-

kumentasjon.  

 

Stikkprøvegjennomgang av det godkjente budsjett og inngåtte bevillinger 

og avtaler, samt om det var formulert et formål og kriterier for anvendelse 

av budsjettmidlene viste en tilfredsstillende praksis. Det ble dog påpekt at 

det mangler klarhet om hvilke kriterier som gjelder for reisestøtten til 

grønlandske embedsmenns deltakelse i det nordiske samarbeid.  

 

Stikkprøverevisjon av bidrag til institusjoner ga et tilfredsstillende resul-

tat, og revisjonen finner det positivt at det fra 2014 utarbeides årlige be-

vilgningsbrev som presisere forventninger om resultat.  

 

Revisjonen finner de tiltak som er igangsatt for å avvikle kontorene i 

Russland tilfredsstillende, og revisorene vil følge opp på den prosess.  

 

Revisorenes besøk ved NMRs kontor i Vilnius viste at forholdene med ad-

ministrasjonen av Trusfond for European Humanities University (EHU) av-

slørte at forholdene ikke var i orden. Revisorene anbefalte at det iverkset-

tes en undersøkelse. Det er blitt fulgt opp på anbefalingen. Revisorene 

finner at Nordisk ministerråd kunne ha grepet inn i saken på et tidligere 

tidspunkt og underrettet revisorene herom.  

 

Revisorene bemerker at Nordisk ministerråd kan forbedre de prosjektlister 

som danner grunnlaget for stikkprøvevis gjennomgang av prosjekter i de 

enkelte nordiske land og nordisk institusjoner som har ansvar for prosjek-

tene.   

 

Riksrevisionen i de nordiske land eller private revisjonsselskaper har gjen-

nomgått revisjonsrapporter over de nordiske institusjoner. Det er gitt 

merknader angående Nordisk innovation og Nordforsk i Norge samt Nord-

regio, Nordisk velferdssenter (NVC) og Nordisk genressursesenter (Nord-

Gen) i Sverige. Det påpekes også en feil ved oppgjørelsen av Nordic 

School of Publich Health (NHV) i Sverige, som lukket ved utgangen av 

2014, hva angår husleieavtale som opphører i 2018. Det innebærer at det 

er ca. 9 millioner kr. bedre resultat enn årsregnskapet avslører.  
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En gjennomgang av Nordisk ministerråds protokoller (MR-SAM og NSK) 

viser at vedtatte beslutninger på møtene er kommet riktig til uttrykk i års-

regnskapet. 

 

3. Rigsrevisions konklusjon 

 

Riksrevisjonen konkluderer at årsregnskapet gir rettvisende bilde av Nor-

disk ministerråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. desember 

2014.   

 

Det fremgår også av beretningen at det er etablert forretningsganger og 

interne kontroller, som understøtter at de disposisjoner, som er omfattet 

av årets regnskap, er i overensstemmelse med lover og andre forskrifter 

samt med inngåtte avtaler og sedvanlig praksis. 

 

4. Komiteens synspunkter 

 

Kontrollkomiteen konstaterer at Riksrevisjonen i Danmark konkluderer at 

Nordisk ministerråds årsregnskap gir et rettvisende bilde av aktiver og 

passiver og den finansielle stilling, og at det ikke er tale om vesentlige 

bemerkninger til Nordisk ministerråds regnskap for 2014. 

 

Komiteen noterer merknader angående EHU trusfond i Vilnius, som admi-

nistreres av ministerrådets kontor i Vilnius, og forventer at Nordisk minis-

terråd sørger for at en undersøkelse blir gjennomført og fulgt opp på en 

ansvarsfull måte.  

 

Kontrollkomiteen noterer at Nordisk ministerråd har negativ egenkapital 

på over 90 millioner kr. Videre at det ved utgangen av 2014 var likvide 

midler på over 100 MDKK.  Videre er Kontrollkomiteen informert om at 

ifølge § 20 i Nordisk ministerråds økonomireglement, er landene forpliktet 

til å dekke den negative egenkapital når likviditeten betinger det. Negativ 

egenkapital er derfor ikke problematisk.  

 

Komiteen konstaterer at Rigsrevisionen vurderer at anvendelsen av mid-

lene er i overenstemmelse med gjeldende regler, regnskapsprinsipper og 

beslutninger om disponeringer og at forvaltningen. Det noteres også at 

revisjonen avslører at administrasjonen av reiser og representasjon har 

forbedringspotensialer og forventer at ministerrådssekretariatet vil forbed-

re praksis.    

 

Komiteen noterer merknader som har fremkommet ved revisjonen av 

Nordisk innovasion, Nordforsk, Nordregio, NordGen og NVC og forventer 

at lederne av disse institusjoner vil følge anbefalinger om bedre admini-

strativ praksis.  
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5. Konklusion 

Kontrollkomiteen noterer Riksrevisjonens konklusjon, at Nordisk minister-

råds regnskap er avlagt i overensstemmelse med gjeldende regler, og at 

det gir et korrekt bilde av Nordisk ministerrådets finansielle stilling pr. 31. 

desember 2014.  

 

Kontrollkomiteen foreslår at  

 

   Nordisk råd beslutter 

 

å ta regnskap og revisjonsberetning for Nordisk ministerråd for 

2014 til etterretning 

 

å oppfordre Nordisk ministerråd, Nordisk innovasion, Nordforsk, 

Nordregio, Nordgen og NVC til å følge opp på de merknader om 

administrative praksis som har fremkommet under revisjonen   

 

å oppfordre til at det iverksettes en undersøkelse vedrørende mis-

tanke om mangler ved administrasjonen av European Humanities 

University (EHU), som finansieres ved EHU-trustfond som admini-

streres av Nordisk ministerråds kontor i Vilnius. 

 

 

 

Oslo, 8. september 

Jan Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP), leder 

Rasmus Nordqvist (Alternativet) 

 

Sonja Mandt (A), nestleder 

Susanna Koski (saml) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

 

 


