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Behandlas i Kontrollkommittén 
 

Kontrollkommitténs betänkande över 

Rigsrevisionens beretning om Nordisk Råds regnskab  

Förslag 

Kontrollkommittén föreslår att 

Nordiska rådet beslutar 

att lägga räkenskaper och revisionsberättelse för Nordiska rådet till hand-

lingarna 

Bakgrund 

Riksrevisionen i Danmark har reviderat Nordiska rådets räkenskaper för räkenskaps-

året 2016. 

 

Den använda räkenskapsprincipen är oförändrad i förhållande till året innan. Årsrä-

kenskaperna för 2016 är redovisade i överenstämmelse med räkenskapsbestämmel-

ser i Nordiska rådets ekonomireglemente. Årsräkenskaperna visar på ett överskott på 

2,8 miljoner DKK. Av dessa beslutade Presidiet på senhösten 2016 att använda 463 

TDKK till särskilda projekt. Årets resultat blev därmed 2.345 TDKK. 

 

De samlade intäkterna uppgick till 36.572 TDKK jämfört med 36.081 TDKK 2015. Av 

det beloppet utgjorde bidrag från länderna 33.660 TDKK och det interna avgiftssy-

stemet 2.912 TDKK. 

 

De samlade utgifterna uppgick till 33.763 DKK. Det är en ökning jämfört med 2015 på 

cirka 50 TDKK. Kostnaden för tolkning är tämligen stabil, för 2016 knappt tre miljo-

ner DKK. Vilket revisionen konstaterar är en minskning på 400 TDKK jämfört med 

2015. 

 

Riksrevisionen noterar särskilt det samarbetsavtal som sedan 1997 finns mellan Nor-

diska rådet å ena sidan och Nordiska ministerrådet å det andra. Avtalet reglerar löne- 

IT- och ekonomifunktioner och support, som Nordiska rådet köper av ministerrådet. 

Avtalet uppdateras på en årlig basis. 

 

Revisionen omfattar också en granskning av stipendieordningen för parlamentariker 

från närområdet, som under 2016 blev finansierad genom stipendieordningens egna 

kapital. Årets resultat blev ett underskott på 0,2 miljoner kr. 
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Riksrevisionens konklusion 

Riksrevisionens slutsatser är att årsrapporten ger en rättvisande bild av Nordiska rå-

dets tillgångar, skulder och finansiella ställning per den 31 december 2016. 

 

Vidare konstaterar revisionen att det finns etablerade arbetsordningar och interna 

kontroller som understödjer att de dispositioner som omfattas av räkenskaperna står 

i överensstämmelse med lagar och andra förordningar samt med ingångna avtal och 

sedvanlig praxis. 

Kontrollkomitténs synpunkter 

Kontrollkommittén konstaterar att Riksrevisionen i Danmark anser att Nordiska rå-

dets årsräkenskaper ger en rättvisande bild av tillgångar, skulder och finansiella ställ-

ning och att dessutom inte rör sig om väsentliga anmärkningar rörande NR:s räken-

skaper för 2016. 
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