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BETÆNKNING OVER BERETNING 

Kontrolkomiteens betænkning over 

 

Rigsrevisionens beretning om Nordisk Råds 

virksomhed 2012 

1. Udvalgets forslag 

Kontrolkomiteen foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter 

at tage regnskab og revisionsberetning for Nordisk Råd 2012 til ef-

terretning 

2. Baggrund 

Rigsrevisionen i Danmark har revideret Nordisk Råds årsregnskab for 

regnskabsåret 2012.  

 

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

skabet for 2012 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 2012 udviser et underskud på 0, 5 MDKK og egenkapital på 

3,7 MDKK. Årsregnskabet i 2011 viste et overskud på 0,2 MDKK.  

 

De samlede indtægter udgør 33,4 MDKK i 2012, sammenlignet med 33,5 

MDKK i 2011. Bidragene fra de nationale parlamenter udgør 30,1 MDKK 

og blev fastsat på præsidiets møde i december 2011. 

 

De samlede omkostninger udgør 33,9 MDKK i 2012 mod 33,1 MDKK i 

2011, svarende til et stigning på 0,8 MDKK. Øgningen skyldes primært 

omkostninger ved tolkning. En væsentlig udgiftspost noteres, nemlig Rå-

dets 60-års jubilæum, hvor det er anvendt 0,9 MDKK av tidligere års 

overskud. 

 

De samlede overføringer udgør 7 MDKK i 2012, og er uændret fra 2011. 

Det er tal om 5,7 MDKK i partistøtte; 0,5 MDKK til Ungdommens Nordiske 
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råd; 0,5 MDKK til Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) og 0,4 

MDKK til journaliststipendier. Rigsrevisionen har konstateret, at partistøt-

ten på 5,7 mio. kr. er fordelt efter den fordelingsnøgle som Præsidiet har 

vedtaget. Rigsrevision finder det tilfredsstillende, at det er vedtaget nye 

regler for partistøtten, som gælder fra 2012, og vil følge forholdet.  

 

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, nu sidst i 2012.  

 

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

gange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner er i 

overensstemmelse med lover og forskrifter, aftaler og sædvanlig praksis. 

Videre, at det som besluttes av Præsidiet er igangsat i overensstemmelse 

med beslutningerne.  Disse forhold vurderes at være i orden. 

 

Revision dækker også BSPC’s årsregnskab hvor de samlede indtægter ud-

gør 1,4 MDKK, og udgifterne 1,3 MDKK, og egenkapitalen er 0,8 MDKK. 

Revisionen dækker også årsregnskab for Stipendieordningen for parla-

mentarikere i Nærområderne, som finansieres av Nordisk ministerråd. Det 

er ingen kritiske bemærkninger til disse regnskaber.   

 

Revisjonsrapporten henviser til at det ved revisjonen av årsregnskap 2011 

ble etterlyst en ledelsesberetning og at Kontrollkomiteen var enig i dette 

synspunkt. Rådsdirektøren har henvist til at det for medlemmene av Nor-

disk råd fremlegges en beretning om årets aktiviteter i Nordisk råd i for-

bindelse med fremleggelsen av årsregnskapet. Fra denne beretning vil 

rapport om vesentlige forhold inngå i årsberetningen. 

 

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

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

visionen. 

3. 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 2012. Videre, at det er etableret forretningsgange og intern kon-

trol, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnska-

bet, er i overensstemmelse med betingelserne i lover og andre forskrifter 

samt med indgående aftaler og sædvanlig parksis. 

4. Kontrolkomiteens synspunkter 

Kontrolkomitéen konstaterer, at Rigsrevisionen ikke gør væsentlige be-

mærkninger til Nordisk Råds årsregnskab for 2012.  

 

Kontrolkomiteen noterer, at Rigsrevisionens finder det tilfredsstillende, 

at det er vedtaget nye regler for partistøtten, som gælder fra 2012, og vil 

følge forholdet.  

 

Komiteen konstaterer at årsregnskabet for 2012 udviser et underskud på 

0,5 MDKK og at egenkapital efter hensættelser er 3,7 MDKK. Det er et 

lavt niveau i forhold til de årlige omkostninger og bør bringes op på et hø-

jere niveau. 

 

Komiteen finner den løsning som er kommet i forbindelse med ledelsesbe-

retning tilfredsstillende.   
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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 2012 og 

den finansielle stilling pr. 31. december 2012.  

 

Kontrolkomiteen foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter 

at tage regnskab og revisionsberetning for Nordisk Råd 2012 til ef-

terretning 

 

 

 

 

Torshavn, 24. september 2013 

Anita Brodén (FP) 

Billy Gustafsson (S) 

Maria Tolppanen (saf) 

 

Sonja Mandt (A) 

Steen Gade (SF) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

 

 


