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Käsittelijä Tarkastuskomitea 
 

Tarkastuskomitean mietintö, joka koskee 

valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden 

neuvoston toiminnasta  

Ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, 

että Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se merkitsee Pohjoismaiden  

neuvoston tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. 

Taustaa 

Tanskan valtiontilintarkastajat ovat tehneet Pohjoismaiden neuvoston tilikautta 

2016 koskevan tilintarkastuksen. 

 

Tilinpäätösperiaatteet ovat samat kuin viime vuonna. Tilikautta 2016 koskeva tilin-

päätös on laadittu Pohjoismaiden neuvoston talousohjesäännön mukaisesti. Tilin-

päätös osoittaa 2,8 miljoonan Tanskan kruunun ylijäämää. Puheenjohtajisto päätti 

loppusyksystä 2016 käyttää ylijäämästä 463 000 Tanskan kruunua erityisiin hankkei-

siin. Tilikauden tulokseksi tuli 2 345 000 Tanskan kruunua. 

 

Kokonaistulot nousivat 36 572 000 Tanskan kruunuun verrattuna vuoteen 2015, jol-

loin summa oli 36 081 000Tanskan kruunua. Tästä summasta maiden maksuosuus oli 

33 660 000 Tanskan kruunua ja sisäisen maksujärjestelmän 2 912 000 Tanskan kruu-

nua. 

 

Kokonaismenot olivat 33 763 000 Tanskan kruunua. Lisäystä vuoteen 2015 verrattuna 

oli noin 50 000 Tanskan kruunua. Tulkkauskulut ovat pysyneet melko vakaina, vuon-

na 2016 tulkkaukseen käytettiin lähes kolme miljoonaa Tanskan kruunua. Valtionti-

lintarkastajat totesivat tulkkauskulujen laskeneen 400 000 Tanskan kruunulla vuo-

teen 2015 verrattuna. 

 

Valtiontilintarkastajat huomioivat erityisesti Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjois-

maiden ministerineuvoston välillä vuodesta 1997 voimassa olleen yhteistyösopimuk-

sen. Sopimus säätelee palkanmaksu-, IT- ja taloushallinnon toimintoja sekä tukea, jo-

ta Pohjoismaiden neuvosto ostaa ministerineuvostolta. Sopimusta päivitetään vuo-

sittain. 
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Tilintarkastuksen piiriin kuuluu myös lähialueiden parlamentaarikoille tarkoitetun 

stipendijärjestelmän tarkastus. Järjestelmä rahoitettiin vuonna 2016 stipendijärjes-

telmän omasta pääomasta. Vuoden tulos oli 0,2 miljoonaa Tanskan kruunua alijää-

mäinen. 

 

 

Valtiontilintarkastajien päätelmä 

Valtiontilintarkastajien lausunnossa sanotaan, että vuosikertomus antaa oikean ku-

van Pohjoismaiden neuvoston varoista ja veloista sekä taloudellisesta tilanteesta 31. 

joulukuuta 2016. 

 

Tilintarkastajat toteavat myös, että on olemassa vakiintuneita menettelytapoja ja si-

säisiä tarkastuksia, joilla varmistetaan, että tilinpäätökseen kuuluvien myönnettyjen 

varojen käyttö on lakien ja muiden määräysten sekä solmittujen sopimusten ja hy-

väksyttyjen käytäntöjen mukaista. 

Tarkastuskomitean näkemykset 

Tarkastuskomitea toteaa, että Tanskan valtiontilintarkastajien mukaan Pohjoismai-

den neuvoston tilinpäätös antaa oikean kuvan varoista ja veloista sekä taloudellisesta 

tilanteesta, eikä tilintarkastajilla ole merkittäviä huomautuksia Pohjoismaiden neu-

voston vuoden 2016 tilinpäätökseen. 
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