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MIETINTÖ 
TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA 

Tarkastuskomitean mietintö koskien 

 

valtiontilintarkastajien 
tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden 
ministerineuvoston tilikauden 2012 
toiminnasta 

1. Tarkastuskomitean ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se merkitsee tiedoksi Pohjoismaiden ministerineuvoston 
tilikauden 2012 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. 
 
että se kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa toteuttamaan 
tarvittavat toimet tilintarkastuskertomuksen osoittamien virheiden 
ja puutteiden korjaamiseksi Pohjoismaiden ministerineuvoston 
toiminnan hallinnossa.  
 
että se kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa korjaamaan 
merkittävät puutteet, joita valtiontilintarkastajat ovat osoittaneet 
ministerineuvoston Kaliningradin-toimiston sisäisessä 
taloushallinnossa.   
 
että se kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa jatkamaan 
pyrkimystä ministerineuvoston Pietarin-toimiston virallisen 
hyväksymisen saamiseksi.  

2. Taustaa 

Riksrevisjonen i Danmark har revidert Nordisk ministerråds (NMR) 
årsregnskap for regnskapsåret 2012.  
 
Resultatet for 2012 viser et overskudd på 16,1 MDKK mot et overskudd på 
9,1 MDKK i 2011. Samlede inntekter utgjør 978 MDKK mot 944 i 2011. 
Samlede omkostninger utgjør 962 MDKK sammenliknet med 935 i 2010. 
Hovedparten av omkostningene, 882 MDKK, anvendes til institusjoner, 
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samarbeidsorganer og enkeltprosjekter, mens de samlede driftskostnader 
utgjør 79 MDKK.  
 
Regnskapet viser at NMRs egenkapital er negativ med knapt -104 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, 
et beløp som ble redusert med overskudd i 2011. 
 
Det bemerkes at ikke-disponerte midler utgjør i alt knapt 52 MDKK ved 
utgangen av 2012, sammenliknet med 38 MDKK i 2011. En forklaring er 
tilbakebetaling av midler fra Nordplus-programmene. En annen forklaring 
er midler avsatt til publikasjonsavdelingen. Revisorene anbefaler en 
grundig gjennomgang av disse forhold med sikte på å unngå at denne 
trend fortsetter. 
 
Det er også gjennomført en forvaltningsrevisjon. En stikkprøve viser at 
Nordisk ministerråds sekretariats oppfølgning på tilsyn med 
forvaltningsorganers administrasjon av programmer i vid utstrekning er 
tilfredsstillende. Dog påpekes mangler ved forvaltningsorganenes 
økonomiske rapporter fra de enkelte prosjekter, samt at i visse tilfeller er 
det uklart med hensyn til hvordan egen drift adskilles fra 
prosjektvirksomheten. Revisorene henstiller til Nordisk ministerråd om å 
få disse forhold bragt i orden. 
 
Revisorene har også gjennomført stikkprøvevis forvaltningsrevisjon av 
enkelte prosjekter som i stor grad viser tilfredsstillende administrasjon. 
Dog påpekes at omdisponering av ubrukte prosjektmidler innenfor 3-års 
grense i visse tilfeller bidrar til overbudsjettering. 
 
I forbindelse med kontoret i Vilnius, som administrerer større EU-
finansierte prosjekter til å understøtte sivilbefolkningen i Hvidrussland, 
anbefales at korrespondanse foregår på engelsk, at dokumentasjonen av 
avrapporteringer forbedres og at man unngår å bruke eksterne 
konsulenter. 
 
Det noteres at kontorene i St. Petersburg og Tallinn i vid utstrekning har 
etterkommet revisjonens anbefalinger fra 2012. Derimot påpekes at 
kontoret i Kaliningrad i begrenset omfang har fulgt anbefalingene, og at 
det er vesentlige brister i den interne økonomistyring. Videre, at kontoret i 
St. Petersburg ikke fullt etterlever regnskapsprinsipper om gjeldsposter i 
bokføringen. 
 
Revisorene noterer at kontoret i St. Petersburg har eksistert i 18 år uten 
offisiell godkjennelse av aktivitetene, noe som er uhensiktsmessig bl.a. i 
forhold til direktørens status og kontorets regnskapsavleggelse.   
 
Av revisjonsrapporten fremgår at de danske revisorer har gjennomgått 
revisjonsrapportene fra nordiske institusjoner i andre nordiske land. Det 
påpekes brister ved forvaltning av midler fra Det arktiske 
samarbeidsprogram i Nordregio og Nordens velferdssenter. Rent generelt, 
påpekes at det ikke fullt ut rapporteres mot alle de mål som oppstilles i 
kontraktene mellom Nordisk ministerråd og de forskjellige institusjoner.  
 
En gjennomgang av Nordisk ministerråds protokoller (MR-SAM og NSK) 
viser at vedtatte beslutninger på møtene er kommet riktig til uttrykk i 
årsregnskapet. 
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3. Riksrevisjonens konklusjon 

Riksrevisjonen konkluderer at årsregnskapet gir rettvisende bilde av 
Nordisk ministerråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
desember 2012.   
 
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. 

4. Tarkastuskomitean näkemykset 

Tarkastuskomitea toteaa, että Tanskan valtiontilintarkastajien mukaan 
Pohjoismaiden ministerineuvoston tilinpäätös antaa oikeudenmukaisen 
kuvan toiminnoista, vastattavista ja taloudellisesta tilanteesta, eikä 
tilintarkastajille ole merkittäviä huomautuksia Pohjoismaiden 
ministerineuvoston vuoden 2012 tilinpäätökseen. 
 
Komitea huomioi kuitenkin, että useita hallinnollisia seikkoja on tarpeen 
korjata tilintarkastajien suositusten mukaisesti. 
 
Komitea on tyytyväinen siihen, että sekä ohjelmien että hankkeiden 
pistokokeet osoittavat prosessien olevan suurelta osin tyydyttäviä. On 
kuitenkin tehty myös tärkeitä huomautuksia puutteista, jotka tulee korjata 
mahdollisimman pian. 
 
Komitea on huolissaan Kaliningradin-toimistoa koskevista huomautuksista 
ja odottaa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto korjaa tilintarkastajien 
löytämät merkittävät puutteet.  
 
Komitea panee merkille huomautuksen siitä, että Pietarin-toimisto on 
toiminut 18 vuotta ilman virallista hyväksyntää, ja vaatii selitystä asiaan. 
 
Tarkastuskomitea huomioi, että Pohjoismaiden ministerineuvoston oma 
pääoma on 104 miljoonaa Tanskan kruunua tappiollinen. Vuoden 2011 
lopussa käytössä olevia varoja oli 200 miljoonaa Tanskan kruunua. Tämän 
vuoksi arvioidaan, että negatiivinen oma pääoma ei aiheuta suuria 
ongelmia toiminnalle.  
 
Lisäksi tarkastuskomitea on tietoinen siitä, että Pohjoismaiden 
ministerineuvoston taloussääntöjen §:n 20 mukaan maat ovat velvollisia 
kattamaan negatiivisen oman pääoman maksuvalmiuden sitä vaatiessa. 
 
Komitea huomauttaa, että tilintarkastajat arvioivat varojen käytön 
noudattavan voimassa olevia sääntöjä, tilinpitoperiaatteita ja päätöksiä 
varojen kohdentamisesta. Lisäksi hallinnon arvioidaan täyttävän 
vaatimukset. Tilintarkastus ei kuitenkaan vastaa kysymykseen poliittisten 
tavoitteiden ja varojen kohdentamisen suhteesta. Tätä kysymystä voisi 
tarkastuskomitean mielestä olla hyödyllistä tarkastella lähemmin. 

5. Päätelmät 

Tarkastuskomitea panee merkille valtiontilintarkastajien päätelmät siitä, 
että Pohjoismaiden ministerineuvoston tilinpäätös on tehty voimassa 
olevien sääntöjen mukaisesti ja että se antaa oikean kuvan Pohjoismaiden 
ministerineuvoston taloudellisesta tilanteesta 31. joulukuuta 2012.  
 
Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 
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että se merkitsee tiedoksi Pohjoismaiden ministerineuvoston 
tilikauden 2012 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. 
 
että se kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa toteuttamaan 
tarvittavat toimet tilintarkastuskertomuksen osoittamien virheiden 
ja puutteiden korjaamiseksi Pohjoismaiden ministerineuvoston 
toiminnan hallinnossa.  
 
että se kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa korjaamaan 
merkittävät puutteet, joita valtiontilintarkastajat ovat osoittaneet 
ministerineuvoston Kaliningradin-toimiston sisäisessä 
taloushallinnossa.   
 
että se kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa jatkamaan 
pyrkimystä ministerineuvoston Pietarin-toimiston virallisen 
hyväksymisen saamiseksi.  

 
 

 
Färsaarilla 24. syyskuuta 2013 

Anita Brodén (fp) 
Billy Gustafsson (s) 
Maria Tolppanen (ps.) 
 

Sonja Mandt (A) 
Steen Gade (SF) 
Valgerður Gunnarsdóttir (Sj) 
 

 


