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BETÆNKNING OVER 
REVISIONSBERETNING 

Kontrolkomiteens betænkning over 

 

Rigsrevisionens beretning om Nordisk mini-

sterråds virksomhed 2015 

Forslag 

Kontrolkomiteen foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter 

å ta regnskap og revisjonsberetning for Nordisk ministerråd for 

2015 til etterretning 

 

å oppfordre Nordisk ministerråd, Nordregio, NordGen og NVC til å 

følge opp på de merknader om administrative praksis som har 

fremkommet under revisjonen.   

Baggrund 

Riksrevisjonen i Danmark har revidert Nordisk ministerråds (NMR) års-

regnskap for regnskapsåret 2015.  

 

Resultatet for 2015 viser et overskudd på 19,4 MDKK mot et overskudd på 

25,5 MDKK i 2014. Bevilgninger fra landene fra 2014 til 2015 er fallet med 

23,8 MDKK, og det kan delvis forklare det reduserte overskudd i 2015. 

Samarbeidsministrene ventes å overføre overskuddet tilbake til landene. 

Valutakursendringer har bidraget til at utgiftsposten «valutakurstap, ren-

teutgifter og øvrige avgifter er steget fra 0,7 MDKK i 2014 til 8,3 MDKK i 

2015.  

 

Samlede inntekter utgjør 959 MDKK i 2015 mot 981 i 2014. Samlede om-

kostninger utgjør 930 MDKK sammenliknet med 969 MDKK i 2014. Ho-

vedparten av omkostningene, 918 MDKK, anvendes til institusjoner, sam-

arbeidsorganer og enkeltprosjekter, mens de samlede driftskostnader av 

sekretariatet utgjør 77 MDKK.  

 

Regnskapet viser at NMRs egenkapital er negativ med knapt 100 MDKK 

innen Samarbeidsministrene har tatt beslutning om anvendelsen av over-

skuddet. Den negative egenkapital har sin opprinnelse i avskrevne krav på 

landene i 2005 på -50 MDKK samt en under-budsjettering i 2009 med -70 
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MDKK. Ifølge Ministerrådets økonomiregler vil egenkapitalen bli utliknet 

gjennom innbetaling fra landene når likviditeten betinger det.  

 

Overførte midler utgjør i 2015 43,1 MDKK, sammenliknet med 41,3 MDKK 

i 2014. Av dette beløpet utgjør ikke-disponerte midler 17,6 MDKK, hvilket 

er utrykk for den del av budsjettmidlene, som ikke er disponert til spesi-

fikke formål innen årets utgang, men overføres i overenstemmelse med 

regler herom til samme formål. 

 

Det er også gjennomført en forvaltningsrevisjon med spesiell fokus på 

regnskapsmessig oppfølgning på tilskuddsmidler (prosjektvirksomhet). 

Revisjonen konstaterer at forretningsgangen ikke er tilfredsstillende mht. 

til dokumentasjon for at saksbehandlere gjennomgår regnskaper og vur-

derer om det er tatt skyldige hensyn ved anvendelse av prosjektmidler. 

Derimot konstateres at det føres tilfredsstillende tilsyn med rapportering 

av de faglige resultater, og at betingelse for støtte er oppfylt. Det fremgår 

at Ministerrådet har opplyst at forbedringer av disse forhold er på vei. 

Stikkprøvegjennomgang av administrasjonsutgifter viser at det er tatt til-

strekkelige økonomiske hensyn. Det noteres noen uklarheter mht. faktu-

rering og bokføring ved anskaffelse av nye kontormøbler ved utgangen av 

2015, som revisjonen har fått rettet i dialog med Ministerrådet. Revisjo-

nen har spesielt hatt fokus på nedleggelsen av kontorene i Russland og 

forvaltningen av EHUs-trustfond, som kontoret i Vilnius har hatt ansvar 

for, men som nå er ved å bli avviklet. Avviklingen av disse aktiviteter fo-

regår som forventet. 

 

Ansvaret for revisjonen av nordiske institusjoner ligger hos de statlige re-

visjonsmyndigheter i de respektive nordiske land hvor institusjonen har 

domisil. Revisjonsrapporten inneholder en oversikt over de bemerkninger 

som er fremkommet. I Nordisk innovasjon i Oslo har man bl.a. innregnet 

personalekostnader som varer og tjenester og det mangler funksjonsopp-

delt driftsregnskap. I Nordregio i Stockholm har man ikke fulgt opp på an-

befalingen fra revisjonen i 2014 om å dokumentere gjennomført kontroll. 

Videre er det oppdaget mindre feil i regnskapet og avvikelser fra veiled-

ningen fra Nordisk ministerråd. NordGen i Alnarp har ikke fulgt tidligere 

anbefalinger om at utbetalinger av lønn attesteres av to bemyndigede 

personer. Videre konstateres at NordGen ga tillegg og personalegoder, 

som ikke følger veiledningen i institusjonshåndboken og gjennomgangen 

av sluttrapporteringer har ikke vært fullstendig. Nordens velferdssenter 

(NVC) i Stockholm har igjen ikke sikret at betalinger gjennomføres av to 

personer, og det ble oppdaget feil ved bokføring av prosjekter.   

 

En gjennomgang av Nordisk ministerråds protokoller (MR-SAM og NSK) i 

2015 viser at vedtatte beslutninger på møtene er kommet riktig til uttrykk 

i års-regnskapet. 

Rigsrevisionens konklusion 

Riksrevisjonen konkluderer at årsregnskapet gir rettvisende bilde av Nor-

disk ministerråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. desember 

2015 samt aktiver, passiver og finansiell stilling.   

 

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. 

Kontrolkomitéens synspunkter 

Kontrollkomiteen konstaterer at Riksrevisjonen i Danmark konkluderer at 

Nordisk ministerråds årsregnskap gir et rettvisende bilde av aktiver og 
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passiver og den finansielle stilling, og at det ikke er tale om vesentlige 

bemerkninger til Nordisk ministerråds regnskap for 2015. 

 

Komiteen finner det utilfredsstillende at NVC, Nordregio og NordGen ikke 

har fulgt opp på anbefalinger fra revisjonen av regnskap i 2014. Det for-

ventes at det ikke skjer igjen. 

 

Kontrollkomiteen noterer at Nordisk ministerråd har negativ egenkapital 

på 100 MDKK. Ifølge Ministerrådets økonomiregler vil egenkapitalen bli ut-

liknet gjennom innbetaling fra landene når likviditeten betinger det og 

dermed utgjør dette ikke en trussel for virksomheten. 

 

Komiteen konstaterer at Rigsrevisionen vurderer at anvendelsen av mid-

lene er i overenstemmelse med gjeldende regler, regnskapsprinsipper og 

beslutninger om disponeringer og at forvaltningen vurderes å være i or-

den. 

 

Komiteen finner det uakseptabelt at Nordisk ministerråd ennå ikke har 

klart å innlede god praksis ved prosjektadministrasjonen tross anbefa-

linger herom i tidligere revisjonsrapporter. 

 

Stockholm, 27. September 2016 

 

Christian Poll (Alternativet) 

Eva Sonidsson (S) 

Jan Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP), Formand 

Ruth Mari Grung (A) 

Susanna Koski (saml) 

 

 

 

 

 

 


