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NEFNDARÁLIT UM SKÝRSLU 

Nefndarálit eftirlitsnefndar um 

skýrslu ríkisendurskoðunar um ársreikning 
Norðurlandaráðs 2014 

1. Tillaga nefndarinnar 

Eftirlitsnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð ákveði 

að færa til bókar ársreikning og endurskoðunarskýrslu um 

Norðurlandaráð fyrir árið 2014 

2. Aðdragandi 

Ríkisendurskoðun Danmerkur hefur farið yfir ársreikning Norðurlandaráðs 

fyrir reikningsárið 2014.  

 

Bókhaldsreglur eru óbreyttar frá fyrra ári. Ársreikningur fyrir árið 2014 er í 

samræmi við bókhaldsákvæði fjárhagsreglna Norðurlandaráðs. 

Bókhaldsaðferðir, þar á meðal matsaðferðir, eru einnig óbreyttar frá fyrra 

ári.  

 

Ársreikningur 2014 sýnir halla í almennum rekstri sem nemur 0,8 

milljónum danskra króna (m.d.kr.). Nýting ráðstafaðs fjár á árinu nam 1,3 

m.d.kr. og samanlagður halli er því 0,5 m.d.kr. Eigið fé lækkaði úr 2,9 

m.d.kr. á árinu 2013 í 2,4 m.d.kr. í árslok 2014.  

 

Heildartekjur nema 33,5 m.d.kr. á árinu 2014 sem er svipað og árið 2013. 

Framlög þjóðþinganna nema 30,7 m.d.kr., en þau eru óbreytt frá fyrra ári 

og voru staðfest á fundi forsætisnefndar í desember 2013. 

 

Heildarútgjöld nema 33,9 m.d.kr. á árinu 2014 en þau námu 34,2 m.dkr. 

á árinu 2013. Útgjöld vegna nefnda lækkuðu miðað við árið 2013 en 

útgjöld vegna túlkunar og verkefna sem ganga þvert á svið hafa hækkað.  

 

Samanlagt voru 7,2 m.d. kr. færðar frá fyrra ári til ársins 2014 og er það 

hækkun um 0,2 m.d.kr. frá árinu 2013. Um er að ræða 5,6 m.d.kr. í 

fjárveitingar til flokkahópa, 0,4 m.d.kr. til Norðurlandaráðs æskunnar, 0,7 

m.d.kr. til Þingmannaráðstefnu Eystrasaltssvæðisins (BSPC) og 0,5 

m.d.kr. til blaðamannastyrkja.  
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Ríkisendurskoðun staðfestir að skipting fjárveitingar til flokkahópa, sem 

nemur 5,7 m.d.kr., sé í samræmi við skiptireglu sem forsætisnefndin 

samþykkti á árinu 2011 og tók gildi 2012.  

 

Ríkisendurskoðun er kunnugt um samstarfssamning frá árinu 1997 við 

skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar (NMR), m.a. um launahald og 

fjárreiður sem ráðherranefndin annast gegn greiðslu. Staðfest er að 

samningurinn sé aðlagaður reglulega að breyttum aðstæðum.  

 

Endurskoðun felst einnig í því að meta hvort verkferlar og innra eftirlit 

tryggi að ráðstafanir séu í samræmi við lög og reglur, samninga og venjur. 

Ennfremur at ákvarðanir forsætisnefndar hafi komið til framkvæmda í 

samræmi við það sem ákveðið var. Þessi atriði eru talin vera í lagi. 

 

Endurskoðun nær einnig til ársreiknings Þingmannaráðstefnu 

Eystrasaltssvæðisins (BSPC), sem lagður er fram sérstaklega, en þar 

nema heildartekjur 1,4 m.d.kr., sem eru óbreyttar frá árinu 2013. Útgjöld 

nema 1,2 m.d.kr. en voru 1,9 m.d.kr. á árinu 2013, en aukninguna má að 

mestu rekja til lægri kostnaðar vegna ferðalaga, ráðgjafar og húsaleigu. 

Útkoma ársins var því 0,2 m.d.kr. og eigið fé nemur 0,6 m.d.kr.  

 

Endurskoðun nær einnig til ársreiknings Styrkjaáætlunar fyrir þingmenn 

frá grannsvæðunum sem Norræna ráðherranefndin fjármagnaði með 

framlagi sem nam 0,5 m.d.kr. Engar athugasemdir eru gerðar við 

reikningana.  

 

Samkvæmt 14. gr. fjárhagsreglna Norðurlandaráðs lýsir Ríkisendurskoðun 

því yfir að henni hafi borist allar upplýsingar sem óskað var eftir við 

endurskoðunina. 

 

3. Niðurstaða Ríkisendurskoðunar 

Niðurstaða Ríkisendurskoðunar er sú að ársreikningur stjórnar sé unninn í 

samræmi við fjárhagsreglur Norðurlandaráðs og að ársreikningur gefi 

rétta mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu auk rekstrarniðurstöðu 

reikningssársins frá 1. janúar til 31. desember 2014. Allt er í samræmi við 

skilyrði sem sett eru í lögum og öðrum reglum, gerðum samningum og 

viðteknum venjum. 

 

Ríkisendurskoðun staðfestir að umsjón með fjárreiðum hafi verið 

fullnægjandi í stjórnsýslu sviða sem skoðuð voru á árinu 2014. 

Upplýsingar í ársreikningi um markmið og árangur starfsemi 

Norðurlandaráðs á árinu 2014 eru skjalfestar og fullnægjandi að mati 

Ríkisendurskoðunar. 
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4. Sjónarmið nefndarinnar 

Eftirlitsnefnd tekur til greina þá niðurstöðu Ríkisendurskoðunar að 

reikningsskil Norðurlandaráðs séu í samræmi við gildandi reglur og gefi 

rétta mynd af rekstrarniðurstöðu ársins 2014 og fjárhagsstöðu 

Norðurlandaráðs 31. desember 2014. Engar athugasemdir eru gerðar við 

stjórnsýslu og eftirfylgni við fundargerðir forsætisnefndar. 

 

Eftirlitsnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð ákveði 

að færa til bókar ársreikning og endurskoðunarskýrslu um 

Norðurlandaráð fyrir árið 2014 

 

 

Ósló, 8. september 2015 

Jan Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP), formaður 

Rasmus Nordqvist (Alternativet) 

 

Sonja Mandt (A)‚ varaformaður 

Susanna Koski (saml) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

 

 

 


