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BETÆNKNING OVER 
REVISIONSBERETNING 

Kontrolkomiteens betænkning over 

 

Rigsrevisionens beretning om Nordisk råds 

regnskab 2015 

Forslag 

Kontrolkomiteen foreslår, at 

Nordisk råd beslutter 

å ta regnskap og revisjonsberetning 2015 for Nordisk Råd til etter-

retning 

 

Baggrund 

Riksrevisjonen i Danmark har revidert Nordisk råds årsregnskap for regn-

skapsåret 2015.  

 

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

skabet for 2014 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmel-

sene i Nordisk Råds økonomireglement. Den anvendte regnskabspraksis, 

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

ste år. Årsregnskabet 2015 udviser et overskud på den ordinære drift på 

2,3 MDKK.  

 

Anvendelse av bundne midler i årets løp var 1,2 MDKK og det gir et sam-

let overskudd på 1,1 MDKK. Ved utgangen av 2015 er egenkapitalen som 

følge av dette 3,6 MDKK.   

 

De samlede indtægter udgør 36,1 MDKK i 2015, sammenlignet med 33,5 

MDKK i 2014. Indtægtsøgningen i 2015 skyldes at bidragene fra de natio-

nale parlamenter er øget med 3 MDKK. Det bemærkes at Finland ikke har 

betalt sin andel, så den reelle øgningen ble 2,5 millioner. 

 

De samlede omkostninger udgør 34,9 MDKK i 2015 mod 33,9 MDKK i 

2014. Udvalgenes omkostninger øges i forhold til 2014 og det gør også 

udgifter til tolkning og tværgående opgaver. At nogle rekrutteringer blev 

udskudt til 2016 har reduceret udgifterne. 
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De samlede overføringer udgør 7,4 MDKK i 2015, som er en stigning på 

0,2 MDKK i forhold til 2014. Det er tale om 5,9 MDKK i partistøtte; 0,4 

MDKK til Ungdommens Nordiske råd; 0,5 MDKK til journaliststipendier og 

0,7 MDKK til Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC). 

  

Rigsrevisionen noterer samarbejdsaftalen med Nordisk Ministerråds (NMR) 

sekretariat af 1997, om bl.a. løn- og økonomifunktioner, som NMR vare-

tager mod betaling. Det konstateres, at aftalen løbende opdateres og 

ajourføres i forhold til de faktiske forhold.  

 

Revision omfatter også en vurdering af, om der er etableret forretnings-

gange og interne kontroller, der understøtter, at dispositioner er i over-

ensstemmelse med lover og forskrifter, aftaler og sædvanlig praksis. Vide-

re, at det som besluttes af Præsidiet er igangsat i overensstemmelse med 

beslutningerne. Disse forhold vurderes at være i orden. 

 

Revision oplyser at sekretariatet for Baltisk parlamentariske forsamling 

(BSPC) er overført fra Nordisk råd til Landtag i Mecklenburg-Vorpommern 

omfattes derfor ikke af revisionen som tidligere.  

 

Revisionen dækker også årsregnskab for Stipendieordningen for parla-

mentarikere i Nærområderne, som i 2015 blev finansieret med ordningens 

egenkapital men ikke med midler fra Nordisk ministerråd.  

 

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

nen, at have modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om under re-

visionen. 

Rigsrevisionens konklusion 

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

arbejdet i overensstemmelse med Nordisk Råds økonomireglement, og at 

årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Råds aktiver, passiver 

og finansielle stilling samt resultat for regnskabsåret 1. januar til 31. de-

cember 2015. Alt er i overensstemmelse med betingelserne i lover og an-

dre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig parksis. 

 

Rigsrevisionen konstaterer at forvaltningen i 2015 på områder som er un-

dersøgt, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Oplysnin-

gerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dæk-

kende for Nordisk Råds virksomhed i 2015 ifølge Rigsrevisionen. 

Kontrolkomitéens synspunkter 

Kontrollkomitéen noterer Riksrevisjonens konklusjon om at Nordisk Råds 

regnskap er avlagt i overensstemmelse med gjeldende regler, og at de gir 

et korrekt bilde av Nordisk Råds økonomiske resultat for 2015 og den fi-

nansielle stilling pr. 31. desember 2015. Videre er det ikke merknader til 

forvaltningen og oppfølgningen av Presidiets protokoller. 

 

 

Stockholm, 27. september 2016 

 

Christian Poll (Alternativet) 

Eva Sonidsson (S) 

Jan Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP), Formand 

Ruth Mari Grung (A) 

Susanna Koski (saml) 

 

 

 


