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BETÆNKNING OVER BERETNING 

Kontrolkomiteens betænkning over 

Rigsrevisionens beretning om Nordisk Råds 

virksomhed 2011 

1. Udvalgets forslag 

 

Kontrolkomiteen foreslår at 

Nordisk Råd beslutter, 

at tage regnskab og revisionsberetning for Nordisk Råd 2011 til ef-

terretning 

2. Baggrund 

Rigsrevisionen i Danmark har revideret Nordisk Råds årsregnskab for 

regnskabsåret 2011.  

 

Beretningen har i udkast været fremsendt til Nordisk Råds sekretariat og 

de øvrige nordiske rigsrevisioner, hvis bemærkninger i videst mulig om-

fang er indarbejdet i beretningen. 

 

Det anvendte regnskabsprincip er uændret i forhold til sidste år. Årsregn-

skabet for 2011 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmel-

serne i Nordisk Råds økonomireglement. Den anvendte regnskabspraksis, 

dvs. værdiansættelsesmetoder m.m., er ligeledes uændret i forhold til sid-

ste år.  

 

Årsregnskabet 2011 udviser et overskud på 0, 2 MDKK. Årsregnskabet i 

2010 viste underskud på 0,6 MDKK. Egenkapital, efter hensættelser, er 

4,1 MDKK.   

 

De samlede indtægter udgør 33,5 MDKK i 2011, sammenlignet med 33,4 

MDKK i 2010. Bidragene fra de nationale parlamenter udgør 30,1 MDKK 

og blev fastsat på præsidiets møde i december 2010. 

 

De samlede omkostninger udgør 33,1 mio. kr. i 2011 mod 34 MDKK i 

2010, svarende til et fald på 0,9 MDKK. Faldet skyldes bl.a. færre om-

kostninger i 2011 i tilknytning til årets session og udgivelse af den blå bog 

samt til samarbejdet med Baltisk Forsamling, Arktisk Samarbejd.  
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De samlede overføringer udgør 7 MDKK i 2011, mod 6,9 MDKK i 2010. 

Rigsrevisionen har konstateret, at partistøtten på 5,7 mio. kr. er anvendt 

til formålet, og at partistøtten er fordelt på de enkelte partier og enkelt-

personer efter den fastsatte fordelingsnøgle. Rigsrevision finder det til-

fredsstillende at Kontrolkomiteen i 2012 vil komme med en indstilling om 

forslag til eventuelle forbedringer af kontrollen med anvendelse af parti-

støtte, herunder eventuelt revisionskrav.  

 

Rigsrevisionen noterer samarbejdsaftalen med Nordisk Ministerråds sekre-

tariat af 1997, om bl.a. løn- og økonomifunktioner, som NMRS varetager 

mod betaling. Det konstateres at aftalen løbende opdateres og ajourføres i 

forhold til de faktiske forhold, nu sidst i forbindelse med flytning til det 

nye, fælles domicil medio 2010. 

 

Rigsrevisionen er ved den udførte forvaltnings revision ikke blevet bekendt 

med forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2011 

på de områder, som de har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk 

hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og 

resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Nordisk Råds virksom-

hed i 2011. 

 

I kommentarer til årsregnskabet anbefales bl.a. at et mindre tilgodeha-

vende for intern afgift hos en tidligere fratrådt medarbejder bliver afskre-

vet som uerholdeligt. Videre peges det på at Baltic Sea Parliamentary 

Conference (BSPC), som aflægger årsregnskab sammen med Nordisk råd, 

ikke har fået status som selvstændig juridisk enhed og anbefaler en hurtig 

afklaring her om. 

 

Riksrevisjonen peker på at et bidrag fra Nordisk råd (feilaktig skrevet Nor-

disk ministerråd i revisjonsrapporten) til driften av BSPCs sekretariat på 

0,6 million DKK (eksakt tall er 550.000 DKK) ikke inngår i årsregnskapet 

for BSPC og anbefaler at det fremover rettes opp på dette for å tydelig-

gjøre hvilke administrative kostnader som er forbundet med BSPCs aktivi-

teter. Kontrollkomiteen støtter dette synspunkt. 

 

Rigsrevisionen udtrykker at det kunne være hensigtsmæssigt at forsyne 

årsregnskabet med en ledelsesberetning for derigennem at belyse og re-

degøre for særlige forhold i årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse 

henvist til en årlig beskrivelse af årets aktiviteter som fremlægges for Rå-

det. 

 

I henhold til § 14 i Nordisk Råds økonomireglement erklærer Rigsrevisio-

nen, at have modtaget alle de oplysninger, der under revisionen er anmo-

det om.  

3. Rigsrevisionens konklusion 

Rigsrevisionen konkluderer, at det af ledelsen aflagte årsregnskab er ud-

arbejdet i overensstemmelse med Nordisk Råds økonomireglement, og om 

årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Råds aktiver, passiver 

og finansielle stilling samt resultat. Videre at det ved forvaltningsrevisio-

nen ikke har fremkommet forhold på de områder som er undersøgt, der 

giver anledning til at konkludere at forvaltningen ikke er varetaget på en 

økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i regnskabet om 

mål og resultat ikke er dokumenterede og dækkende for Nordisk Råds 

virksomhed i 2011.  

4. Kontrolkomiteens synspunkter 

Kontrolkomitéen konstaterer, at Rigsrevisionen ikke gør væsentlige be-

mærkninger til Nordisk Råds årsregnskab for 2011.  
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Kontrolkomiteen noterer at Rigsrevisionens finder det tilfredsstillende at 

Kontrolkomiteen i 2012 vil komme med en indstilling om forslag til even-

tuelle forbedringer af kontrollen med anvendelse af partistøtte, herunder 

eventuelt revisionskrav.  

 

Kontrolkomiteen noterer Rigsrevisionens anbefaling om hurtig afklaring 

om Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) som selvstændig juridisk 

enhed. Kontrollkomiteen er opplyst om at det av praktiske grunner ikke 

har vært mulig å opprette et internasjonalt sekretariat for BSPC som en 

selvstendig juridisk enhet. Videre at den administrative håndtering av 

BSPCs budsjett skjer innenfor adskilt konto hvor Rådsdirektøren godkjen-

ner regninger innenfor rammen av et budsjett som godkjennes av BSPCs 

Standing Committee. Eksisterende ordning er ikke optimal, men risikoen 

for Nordisk råd er minimal.  

 

Kontrollkomiteen noterer Riksrevisjonens merknad om støtte fra Nordisk 

råd til driften av BSPC sekretariat, som ikke inngår i regnskapet for BSPC. 

Riksrevisjonens merknad, at bidrag skal inngå i regnskapet for BSPC for å 

gi et fullstendig bilde av omkostningene, støtter Kontrollkomiteen. 

 

Kontrollkomiteen mener at Nordisk råd fremadrettet bør følge opp på revi-

sjonsrapportens forslag om ledelsesberetning for å belyse og redegjøre for 

særlige forhold. 

 

Komiteen konstaterer at årsregnskabet for 2011 udviser et overskud på 0, 

2 MDKK og at egenkapital efter hensættelser er 4,1 MDKK som vurderes 

tilfredsstillende niveau.   

5. Konklusion 

Kontrolkomitéen noterer Rigsrevisionens konklusion om at Nordisk Råds 

regnskab er aflagt i overensstemmelse med gældende regler, og at de gi-

ver et korrekt billede av Nordisk Råds økonomiske resultat for 2011 og 

den finansielle stilling pr. 31. december 2011.  

 

Kontrolkomiteen foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter, 

at tage regnskab og revisionsberetning for Nordisk Råd 2011 til ef-

terretning 

 

Gøteborg, 25. september 2012 

Anders Andersson (KD) 

Anne Baastrup (SF) 

Billy Gustafsson (S) 

 

Eero Suutari (saml) 

Ragnheiður Rikharðsdóttir (Sj.) 

Sonja Mandt (A), leder 

 

 

 

 

 


