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Kontrollkommitténs betänkande över 

Rigsrevisionens beretning om Nordisk Ministerråds virksomhet 2016 

Förslag 

Kontrollkommittén föreslår att 

Nordiska rådet beslutar 

Att särskilt uppmärksamma Generalsekreteraren på följande punkter i Riksrevision-

ens rapport: 

 

 Riksrevisionen påpekar att det finns ekonomiadministrativa  brister vid kontoret i 

Riga och föreslår lösningar på dessa, vilket bör följas upp 

  

Riksrevisionen menar att Nordisk Innovation (NI) har en svag intern kontroll, vil-

ket bör följas upp 

 

 Riksrevisionen påpekar att det finns brister i underlag i form av bland annat del-

tagarlistor vid representationsutgifter och uppmanar NordGen att uppdatera sina 

regler och procedurer, vilket bör följas upp  

 

Att lägga räkenskaper och revisionsberättelse för Nordiska ministerrådet för 2016 till 

handlingarna 

Bakgrund 

Riksrevisionen i Danmark har reviderat Nordiska ministerrådets (NMR) årsräken-

skaper för 2016. 

 

Resultatet för 2016 visar ett överskott på 10,2 miljoner DKK. Det skall jämföras med 

överskottet 2015 på 19,4 miljoner DKK och överskottet 2014 på 25,5 miljoner DKK. 

Även för 2016 kan minskningen av överskottet förklaras med att bidragen från län-

derna fortsätter att sjunka.  

 

De samlade intäkterna 2016 uppgick till 938,1 milkoner DKK mot 959,4 miljoner DKK 

2015, varav huvuddelen utgörs av bidragen från de nordiska länderna.  

 

Räkenskaperna visar vidare att NMR:s egenkapital för 2016 var negativt med knappt 
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110 miljoner DKK. Det skall jämföras med ett negativt egenkapital på drygt 100 mil-

joner DKK 2015. 

 

Överförda medel utgör för 2016 36,6 miljoner DKK och kan jämföras med de 43,1 

miljoner DKK som utgjorde överförda medel för 2015. Av detta belopp 2016 utgjorde 

de icke-disponibla medlen 11,2 miljoner DKK, vilket är ett uttryck för den del av bud-

getmedlen som inte är allokerade till speciella projekt vid årets utgång.  

 

Vad gäller institutionerna konstaterar revisionen att Nordic Innovation (NI) i Oslo har 

en svag intern kontroll.  Man noterar vidare att det finns brister i den ekonomiska 

administrationen på kontoret i Riga och att det finns förbättringspotential i de eko-

nomiska rutinerna på NordGen. 

  

 

Riksrevisonen, och för den delen också Kontrollkommittén, har varit starkt kritisk 

mot att Nordisk Välfärdcenter i Stockholm har haft bristande rutiner avseende betal-

ningar. Kontrollkommittén konstaterar för 2016 att riksrevisionen inte har några 

synpunkter, vilket innebär att centret fått ordning på rutinerna, något som är mycket 

tillfredsställande. 

Riksrevisionens konklusion 

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

nisterrådets 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 mi-

nisterrådets årsräkenskaper ger en rättvisande bild av tillgångar, skulder och finansi-

ella ställning och att dessutom inte rör sig om väsentliga anmärkningar rörande 

NMR:s räkenskaper för 2016. 

 

Avslutningsvis menar dock Kontrollkommittén att det finns ett antal uppmaningar 

som Riksrevisionen ger uttryck för och som Kommittén menar Generalsekreteraren 

bör följa upp. 

 

 

Reykjavik, 20 september 2017 

Christian Poll (Alternativet) 

Eva Sonidsson (S) 

Irene Johansen (A) 

 

Jan Lindholm (MP), Formand 

Liselott Blixt (DF), 

 


