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BETENKNING OVER 

MEDLEMSFORSLAGBERETNING 

Kontrollkomiteens betenkning over 

 

Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og 

Nordisk Ministerråd om revision af Nordisk 

Ministerråd virksomhed for 2011 

1. Utvalgets forslag 

Kontrollkomiteen foreslår at 

Nordisk råd beslutter, 

å ta regnskap og revisjonsberetning for Nordisk ministerråd 2011 

til etterretning 

2. Bakgrunn 

Riksrevisjonen i Danmark har revidert Nordisk ministerråds (NMR) 

årsregnskap for regnskapsåret 2011.  

 

Resultatet for 2011 viser et overskudd på 9,1 MDKK mot et overskudd på 

4,8 MDKK i 2010. Samlede inntekter utgjør 944 MDKK mot 904 i 2011. 

Samlede omkostninger utgjør 935 MDKK sammenliknet med 899 i 2010. 

Hovedparten av omkostningene, 858 MDKK, anvendes til institusjoner, 

samarbeidsorganer og enkeltprosjekter, mens samlede driftskostnader ut-

gjør 77 MDKK.  

 

Regnskapet viser at NMRs egenkapital er negativ med knapt -110 MDKK. 

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. 

 

Av rapporten fremgår at det er tilfredsstillende oppfølgning på gamle 

prosjekter og at Nordisk ministerråd har fulgt opp på Nordisk råds 

Budsjettgruppes forslag fra 2006 vedrørende administrasjon av 

prosjekter.  

 

Riksrevisjonen har foretatt en stikkprøve finansiell revisjon av enkelt-

prosjekter. Det konstateres at tidsfrister generelt overholdes, men at 

prosjektforløpet unntakelsesvis kan bli langstrakt. Det henvises til en 

dyptgående forvaltningsmessig prosjektrevisjon, som ble gjennomført i 
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første halvdel av 2012. I rapporten fra denne revisjonen pekes det bl.a. 

på at NMR på besluttende nivå i høyere grad bør operasjonalisere målene 

for prosjektvirksomheten og oppstille indikatorer for måloppfyllelse 

innenfor de enkelte ministerråd. Videre at det er behov for mer fokus på 

konkretisering og operasjonalisering av mål og resultatkrav til de enkelte 

prosjekter, og at det etableres klarere krav til regnskapsavleggelse for 

prosjektene samt til Nordisk ministerråds gjennomgang av disse. 

 

Tross noen forbedringer det seneste år, pekes det på flere problematiske 

forhold mht. regnskaper for de nordiske kontorene i de baltiske land og 

Russland. Det er dog ikke tale om alvorlige brister, og det noteres 

fremskritt i arbeidet med å forbedre praksis. Det påpekes også at 

kontorene ikke beregner seg overhead kostnader ved administrasjon av 

prosjekter, men at det vil bli rettet opp  på dette. Nordisk ministerråd har 

tiltak på vei for å rette på dette.  

 

Rapporten omhandler de nordiske institusjoner som er underlagt 

revisjonene i de enkelte land. Det er avgitt revisjonsunderskrift uten 

forbehold. Det er bemerkninger vedrørende noen institusjoner:  

 

 Kulturkontakt Nord (KKN) pga. at beløp er overført til KKN som 

tilhører NIFIN.  

 Nordisk Genressurssenter (NordGen) pga. manglende 

sluttrapporter fra prosjekter og et gammelt forskudd som ikke er 

blitt avregnet.  

 Nordisk høgskole for folkehelsevitenskap (NHV) pga. manglende 

regler for intern styring og prosjektstyring.  

 Nordens hus i Reykjavik pga. mangelful oppdeling mellom 

økonomisk styring og regnskap samt administrasjonen av debitor-

fordringer og kreditorgjeld. 

 

3. Riksrevisjonens konklusjon 

Riksrevisjonen konkluderer at årsregnskapet gir rettvisende bilde av Nor-

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

2011.   

 

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.  

 

Videre at det ved forvaltningsrevisjonen ikke har fremkommet forhold på 

de områder som er undersøkt, som gir anledning til å konkludere at for-

valtningen ikke er ivaretatt på en økonomisk hensiktsmessig måte, eller at 

opplysningene i regnskapet om mål og resultat ikke er dokumenterte og 

dekkende for Nordisk ministerråds virksomhet i 2011.  

4. Kontrollkomiteens synspunkter 

Kontrollkomiteen konstaterer at Riksrevisjonen i Danmark ikke gjør ve-

sentlige bemerkninger til Nordisk ministerråds regnskap for 2011. 

 

Komiteen noterer med tilfredshet at det har vært en god oppfølgning på 

Nordisk råds og Kontrollkomiteens anbefalinger angående Nordisk minis-

terråds prosjektvirksomhet. Videre, at det er fremkommet anbefalinger 

om ytterligere forbedringer. Komiteen legger spesielt vekt på resultatkrav 

i prosjektvirksomheten. 

 

Komiteen noterer merknader angående et antall institusjoner og vil følge 

opp på disse neste år. 
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Kontrollkomiteen noterer med tilfredshet at det har vært fremdrift i øko-

nomistyringen i kontorene i de baltiske land og Nordvestrussland. Komi-

teen støtter Riksrevisjonens påpekning at kontorene må sørge for at over-

head løpende skal beregnes, og inngå som kostnader ved kontorenes pro-

sjektregnskap. 

 

Kontrollkomiteen noterer at Nordisk ministerråd har negativ egenkapital 

på 115 millioner kr. Videre at det ved utgangen av 2011 var likvide midler 

på 170 MDKK. Derfor vurderes negativ egenkapital ikke å skape proble-

mer for virksomheten. 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. 

5. Konklusjon 

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 31. de-

sember 2011.  

Kontrollkomiteen foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter, 

å ta regnskap og revisjonsberetning for Nordisk ministerråd for 

2011 til etterretning  

 

Gøteborg, 25. september 2012 

Anders Andersson (KD) 

Anne Baastrup (SF) 

Billy Gustafsson (S) 

 

Eero Suutari (saml) 

Ragnheiður Rikharðsdóttir (Sj.) 

Sonja Mandt (A), leder 

 

 

 

 


