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1. Jeg giver med dette notat Statsrevisorerne en orientering om revisionen af de fællesnor-
diske aktiviteter for 2010. Revisionen afgav påtegninger og beretninger om regnskaberne 
for 2010 for Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond i juli 2011 og for Nordisk Ministerråd i august 
2011. Nordisk Kulturfond blev revideret af folketingsmedlem Ole Vagn Christensen og mig i 
forening. 
 
Nordisk Råds kontrolkomité behandlede de 3 revisionsberetninger og afgav komitéens be-
tænkninger med tilhørende beslutningsforslag herom til Nordisk Råds 63. session, der fandt 
sted i København den 1.-3. november 2011. 
 
Efter Nordisk Råds plenarforsamlings behandling af kontrolkomitéens betænkninger mv. er 
regnskabs- og revisionsprocessen vedrørende 2010 afsluttet, og årsregnskaberne godkendt. 
 
Jeg vedlægger til Statsrevisorernes orientering revisionsberetningerne for 2010 vedrørende 
Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond. Endvidere vedlægger jeg kopi af 
kontrolkomitéens 3 betænkninger vedrørende beretningerne mv. 
 
2. Revisionen har været tilrettelagt med henblik på at efterprøve, om årsregnskaberne er ud-
arbejdet i overensstemmelse med økonomireglementerne mv. Det er påset, at årsregnska-
berne er retvisende og giver de fornødne oplysninger til bedømmelse af sekretariaternes 
forvaltning af budgetmidlerne. Revisionen er udført efter de gældende regler i det internordi-
ske revisionsreglement. 
 
Ud over den finansielle revision omfatter revisionen en vurdering af, om der er etableret for-
retningsgange og interne kontroller, der i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, der 
er omfattet af årsregnskaberne, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Samtidig er formålet med revisionen at foretage en vurdering af, om der for udvalgte områ-
der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 3 institutioner, og om op-
lysningerne i årsregnskaberne om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for in-
stitutionernes virksomhed i 2010. 
 
3. Det anvendte regnskabsprincip og den anvendte regnskabspraksis for årsregnskaberne 
er uændret i forhold til sidste år. 
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4. Jeg kan konstatere, at regnskabsaflæggelsen for 2010 for Nordisk Råd, Nordisk Minister-
råd og Nordisk Kulturfond har været tilfredsstillende, og at Nordisk Ministerråds sekretariat 
fortsætter bestræbelserne på at forbedre økonomifunktionen, bl.a. gennem en fortsat dialog 
med Rigsrevisionen.  
 
5. Rigsrevisionen har foretaget en særlig forvaltningsrevision af Nordisk Ministerråds admi-
nistration af projektbevillinger. 
 
Bagrunden herfor var bl.a. tilkendegivelser på et budgetseminar, som Nordisk Råd og Nor-
disk Ministerråd holdt for de nordiske parlamentarikere og beslutningstagere i januar 2011, 
hvor jeg også deltog. Beslutningstagerne efterspurgte, at oplysningerne i årsregnskabet og 
ledelsesberetningen for områder, som politikere og beslutningstagere havde særligt fokus 
på ved budgetbehandlingen, herunder væsentlige nye projekter, blev beskrevet lidt nøjere. 
 
Det var ønsket, at det fremgik af årsregnskabet og ledelsesberetningen, om projekterne var 
igangsat som forventet, om budgetbeløbene blev anvendt som forudsat, og hvor store bud-
getbeløb, der var til rådighed for projektet fremover, herunder hvordan og hvornår beløbene 
forventedes anvendt. Ligeledes var det ønsket, at det fremgik, hvad der var årsagen, hvis for-
løbet ikke var som forventet. 
 
Rigsrevisionen gennemgik 11 projekter i 2011 og vurderede, at disse projekter var admini-
streret i overensstemmelse med en ny budgetmodel, som en budgetekspertgruppe havde 
fremsat forslag om, og som Nordisk Ministerråd nu var ved at have implementeret. 
 
Projektbevillingerne udgør imidlertid en meget væsentlig del af Nordisk Ministerråds midler, 
og Rigsrevisionen vil derfor i 2012 foretage en yderligere undersøgelse af projektadmini-
strationen, herunder revidere et større antal projekter, inden der foretages en endelig vur-
dering af projektadministrationen. 
 
Jeg har tillige på de nordiske rigsrevisorers møde i 2011 taget initiativ til at etablere en ar-
bejdsgruppe blandt de nordiske rigsrevisioner, som får til opgave at undersøge, hvordan det 
internordiske revisionsreglement kan opjusteres. Det internordiske revisionsreglement an-
vendes ved revision af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd, Nordisk Kulturfond og de fælles-
nordiske institutioner. I opgaven indgår bl.a. at se på muligheden for at aftale nogle ensar-
tede regler for forvaltningsrevisionen og se på, hvordan revisionen kan styrkes med henblik 
på at forbedre informationen om budgetopfølgning og målrapportering, som de politiske be-
slutningstagere udtrykte behov for på budgetseminaret i januar 2011. 
 
6. Den samlede revision viste, at årsregnskaberne for Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og 
Nordisk Kulturfond gav et retvisende billede af institutionernes resultat for 2010 og finansi-
elle stilling pr. 31. december 2010. Kontrolkomitéens gennemgang og behandling af årsregn-
skaberne og revisionens beretninger bekræftede denne opfattelse, og kontrolkomitéen ind-
stillede til Nordisk Råds plenarforsamling, at årsregnskaberne og beretningerne blev taget 
til efterretning.  
 
7. Jeg kan konstatere, at der fortsat tages initiativer til at forbedre økonomiforvaltningen af 
de fællesnordiske aktiviteter, og at regnskabsaflæggelsen for Nordisk Råd, Nordisk Minister-
råd og Nordisk Kulturfond fortsat søges forbedret. Jeg vil i 2012 særligt følge, om Nordisk 
Ministerråd arbejder på at give mere information om anvendelsen af Nordisk Ministerråds 
budgetmidler.  
 
 
 
 

Henrik Otbo 


