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NEFNDARÁLIT UM SKÝRSLU 

Nefndarálit eftirlitsnefndar um 

 

skýrslu Ríkisendurskoðunar um starfsemi 

Norrænu ráðherranefndarinnar 2014 

1. Tillaga nefndarinnar 

Eftirlitsnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð ákveði 

að færa til bókar ársreikninga og skýrslu endurskoðanda um 

Norrænu ráðherranefndina 2014; 

 

að hvetja Norrænu ráðherranefndina, Norrænu 

nýsköpunarmiðstöðina, Norræna rannsóknarráðið (Nordforsk), 

Norrænu stofnunina um rannsóknir og þróun í byggðamálum 

(Nordregio), Norrænu miðstöðina um erfðaauðlindir (Nordgen) og 

Norrænu velferðarmiðstöðina (NVC) til að fylgja eftir þeim 

athugasemdum um stjórnsýsluhætti sem komið hafa fram við 

endurskoðunina;   

 

að hvetja til þess að hafin verði rannsókn vegna gruns um 

vankanta á stjórnun Evrópska hugvísindaháskólans (EHU) sem 

fjármagnaður er úr sjóði (EHU-trustfond) sem skrifstofa Norrænu 

ráðherranefndarinnar í Vilníus annast. 

2. Aðdragandi 

 

Ríkisendurskoðun Danmerkur hefur farið yfir ársreikning Norrænu 

ráðherranefndarinnar (NMR) fyrir reikningsárið 2014.  

 

Niðurstaða ársins 2014 sýnir afgang sem nemur 25,5 milljónum danskra 

króna (m.d.kr.) en árið 2013 nam afgangurinn 8,5 m.d.kr. Hækkunin er 

að mestu leyti vegna fjármagns sem ekki hefur verið nýtt innan þriggja 

ára frá veitingu fjárins eins og reglur kveða á um. 

 

Heildartekjur ársins 2014 námu 981 m.d.kr. en árið 2013 námu þær 999 

m.d.kr. Framlag frá norrænu löndunum lækkar um 32 m.d.kr. 
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Heildarútgjöld ársins námu 1005 m.d.kr. en árið 2013 námu þau 1028 

m.d.kr. Meginhluti útgjaldanna, eða 9.030 m.d.kr., voru vegna stofnana, 

samstarfsstofnana og einstakra verkefna en samanlagður 

rekstrarkostnaður skrifstofunnar nam 75 m.d.kr.  

 

Reikningar sýna að eiginfjárstaða Norrænu ráðherranefndarinnar er 

neikvæð um tæplega 94,5 m.d.kr. áður en samstarfsráðherrarnir hafa 

ákveðið hvernig rekstrarafgangnum verður varið. Neikvæða eiginfjárstöðu 

má útskýra með því að afskrifaðar voru kröfur á löndin árið 2005 sem 

námu 50 m.d.kr. en einnig með vanáætlun í fjárhagsáætlun ársins 2009 

sem nam 70 m.d.kr. en sú upphæð var lækkuð með rekstrarafgangi á 

undanförnum árum. 

 

 

Fjármagn sem fært er milli ára nam árið 2014 41,3 m.d.kr. en árið 2013 

nam það 54,9 m.d.kr. Hlutur óráðstafaðs fjár af þessari upphæð er 16,4 

m.d.kr. en það er fjármagn sem ekki hefur verið ráðstafað til ákveðinna 

verkefna í árslok.  

 

Fram kemur að óráðstafað fé nemur samanlagt tæplega 55 m.d.kr. í 

árslok 2013, samanborið við 52 m.d.kr. árið 2012 og 38 m.d.kr. árið 

2011. Af þeim 55 m.d.kr. sem óráðstafar var tilheyrðu 22 m.d.kr. 

skrifstofunni og útgáfustarfseminni. Afgangurinn eru fjárveitingar til 

fjárlagaliða sem ekki var búið að ráðstafa til ákveðinnar starfsemi í árslok 

og því verða fjárveitingarnar yfirfærðar til næsta árs til sams konar 

starfsemi í samræmi við gildandi reglur. 

 

Þá fór fram stjórnsýsluendurskoðun. Niðurstaða hennar er sú að verkferlar 

og innra eftirlit varðandi skráningu á bókhaldsgögnum séu almennt 

fullnægjandi og réttmæt. Greining á úrtaki vegna ferðakostnaðar og risnu 

sýnir að í einstaka tilfellum vantaði fylgiskjöl, og mælt er með að NMR 

tryggi í framtíðinni að á viðeigandi fylgiskjölum komi fram nöfn 

þátttakenda, markmið og frekari gögn.  

 

Úrtaksgreining á samþykktri fjárhagsáætlun, fjárveitingum og gerðum 

samningum ásamt því hvort tilgreind voru markmið og skilyrði fyrir 

nýtingu fjárveitingarinnar, sýndi viðunandi verklag. Þó var bent á að ekki 

sé nógu skýrt hvaða skilyrði gilda um ferðastyrki til þátttöku 

embættismanna frá Grænlandi í norrænu samstarfi.  

 

Úrtaksendurskoðun á framlagi til stofnana sýndi viðunandi niðurstöður og 

að mati endurskoðanda er það jákvætt að frá árinu 2014 hafa verið útbúin 

sérstök fjárveitingarbréf þar sem tilgreindar eru væntingar um árangur.  

 

Að mati endurskoðunarinnar eru þær aðgerðir sem hafnar eru til að loka 

skrifstofunum í Rússlandi viðunandi og endurskoðendur munu fylgjast með 

því ferli.  

 

Við heimsókn endurskoðenda á skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar í 

Vilníus kom í ljós að umsýsla sjóðs sem styrkir starfsemi Evrópska 

hugvísindaháskólans (EHU) var ekki viðunandi. Endurskoðendur lögðu til 

að hafin yrði rannsókn. Tillögunni hefur verið fylgt eftir. Að mati 

endurskoðendanna hefði Norræna ráðherranefndin getað gripið inn í málið 

fyrr og tilkynnt endurskoðendum um það.  

 

Endurskoðendur vekja athygli á að Norræna ráðherranefndin geti bætt 

verkefnalistana sem liggja til grundvallar úrtakskönnun á verkefnum í 

hverju norrænu landi fyrir sig og norrænum stofnunum sem bera ábyrgð á 

verkefnunum.   

 

Ríkisendurskoðendur á Norðurlöndum eða einkarekin 

endurskoðunarfyrirtæki hafa farið yfir endurskoðunarskýrslur vegna 
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norrænu stofnananna. Fram komu athugasemdir varðandi Norrænu 

nýsköpunarmiðstöðina og Norrænu stofnunina um rannsóknir og þróun í 

byggðamálum (Nordregio) í Noregi, Norrænu velferðarmiðstöðina (NVC) 

og Norrænu miðstöðina um erfðaauðlindir (Nordgen) í Svíþjóð. Einnig er 

bent á villu í uppgjöri Norræna lýðheilsuháskólans (NHV) í Svíþjóð sem var 

lokað í árslok 2014, varðandi húsaleigusamning sem rennur út árið 2018. 

Það þýðir að útkoman er u.þ.b. 9 m.d.kr betri en ársreikningarnir gefa til 

kynna.  

 

Athugun á fundargerðum Norrænu ráðherranefndarinnar (MR-SAM og 

NSK) leiddi í ljós að samþykktir fundanna koma skýrt fram í 

ársreikningum. 

 

3. Niðurstaða Ríkisendurskoðunar 

 

Niðurstaða Ríkisendurskoðunar er sú að ársreikningurinn gefi rétta mynd 

af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu Norrænu ráðherranefndarinnar þann 

31. desember 2014.   

 

Ennfremur kemur fram í skýrslunni að teknir hafi verið upp verkferlar og 

innra eftirlit sem stuðla að því að þær ráðstafanir sem ársreikningurinn 

nær til eru í samræmi við lög og aðrar reglur, gerða samninga og 

viðurkenndar venjur. 

 

4. Sjónarmið nefndarinnar 

 

Eftirlitsnefndin staðfestir að Ríkisendurskoðun Danmerkur kemst að þeirri 

niðurstöðu að ársreikningur Norrænu ráðherranefndarinnar gefi rétta 

mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu og að ekki eru gerðar 

verulegar athugasemdir við ársreikning Norrænu ráðherranefndarinnar 

fyrir árið 2014. 

 

Nefndin veitir athygli athugasemdum um sjóð Evrópska 

hugvísindaháskólans (The European Humanities University Trust Fund) í 

Vilníus, sem er undir stjórn skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar í 

Vilníus, og væntir þess að Norræna ráðherranefndin láti fara fram 

rannsókn og fylgi henni eftir á ábyrgan hátt.  

 

Eftirlitsnefndin tekur eftir því að neikvæð eiginfjárstaða Norrænu 

ráðherranefndarinnar nemur meiru en 90 m.d.kr. Ennfremur að í árslok 

2014 nam lausafé meiru en 100 m.d.kr.  Eftirlitsnefndinni er einnig 

kunnugt um að samkvæmt 20. gr. í fjárhagsreglum Norrænu 

ráðherranefndarinnar ber löndunum skylda til að bæta úr neikvæðri 

eiginfjárstöðu ef lausafjárstaðan leyfir. Neikvæð eiginfjárstaða er því ekki 

vandamál.  

 

Nefndin staðfestir að Ríkisendurskoðun Danmerkur telur nýtingu fjár vera í 

samræmi við gildandi reglur, reikningsskilavenjur og ákvarðanir um 

ráðstöfun fjár. Einnig er ljóst að við endurskoðun kom í ljós að umsýsla 

ferðalaga og risnu gæti verið betri og væntir þess að skrifstofa 

ráðherranefndarinnar muni bæta verklag í þeim efnum.    

 

Ennfremur veitir nefndin athygli fram komnum athugasemdum við 

endurskoðun á Norrænu nýsköpunarmiðstöðinni, Norræna 

rannsóknarráðinu (Nordforsk), Norrænu stofnuninni um rannsóknir og 

þróun í byggðamálum (Nordregio), Norrænu miðstöðinni um erfðaauðlindir 

(Nordgen) og Norrænu velferðarmiðstöðinni (NVC) og væntir þess að 

yfirmenn þessara stofnana muni fylgja ráðleggingum um bætta 

stjórnsýsluhætti.  
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5. Niðurstöður 

Eftirlitsnefndin tekur eftir niðurstöðu Ríkisendurskoðunar um að 

ársreikningur Norrænu ráðherranefndarinnar sé í samræmi við gildandi 

reglur og gefi rétta mynd af fjárhagsstöðu Norrænu ráðherranefndarinnar 

þann 31. desember 2014.  

 

Eftirlitsnefndin leggur til að  

 

   Norðurlandaráð ákveði 

 

að færa til bókar ársreikninga og skýrslu endurskoðanda um 

Norrænu ráðherranefndina 2014; 

 

að hvetja Norrænu ráðherranefndina, Norrænu 

nýsköpunarmiðstöðina, Norræna rannsóknarráðið (Nordforsk), 

Norrænu stofnunina um rannsóknir og þróun í byggðamálum 

(Nordregio), Norrænu miðstöðina um erfðaauðlindir (Nordgen) og 

Norrænu velferðarmiðstöðina (NVC) til að fylgja eftir þeim 

athugasemdum um stjórnsýsluhætti sem komið hafa fram við 

endurskoðunina.   

 

að hvetja til þess að hafin verði rannsókn vegna gruns um 

vankanta á stjórnun Evrópska hugvísindaháskólans (EHU) sem 

fjármagnaður er úr sjóði (EHU-trustfond) sem skrifstofa Norrænu 

ráðherranefndarinnar í Vilníus annast. 

 

 

 

Ósló, 8. september 

Jan Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP), formaður 

Rasmus Nordqvist (Alternativet) 

 

Sonja Mandt (A)‚ varaformaður 

Susanna Koski (saml) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

 

 


