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1. Jeg giver med dette notat Statsrevisorerne en orientering om revisionen af de fællesnor-
diske aktiviteter for 2011. Revisionen afgav i juni 2012 påtegninger og beretninger om regn-
skaberne for 2011 for Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond. Nordisk Kul-
turfond 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 til Nordisk Råds 64. session, der fandt sted i 
Helsinki den 30. oktober - 1. november 2012. 
 
Efter Nordisk Råds plenarforsamlings behandling af kontrolkomitéens betænkninger mv. er 
regnskabs- og revisionsprocessen vedrørende 2011 afsluttet, og årsregnskaberne er god-
kendt. 
 
Jeg vedlægger til Statsrevisorernes orientering revisionsberetningerne for 2011 vedrørende 
Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond. Endvidere vedlægger jeg kopi af 
kontrolkomitéens 3 betænkninger vedrørende beretningerne mv. Jeg skal hertil oplyse, at 
der er enkelte mindre faktuelle fejl i kontrolkomitéens betænkninger, men det har ikke haft 
betydning for kontrolkomitéens behandling af og konklusioner om årsregnskaberne og revi-
sionsberetningerne. 
 
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 for-
valtning af budgetmidlerne. Revisionen er udført efter de gældende regler i det internordiske 
revisionsreglement. 
 
Ud over den finansielle revision omfatter revisionen en vurdering af, om der er etableret for-
retningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, som 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 2011. 
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3. Det anvendte regnskabsprincip og den anvendte regnskabspraksis for årsregnskaberne 
er uændret i forhold til sidste år. 
 
4. Jeg kan konstatere, at regnskabsaflæggelsen for 2011 for Nordisk Råd, Nordisk Minister-
råd og Nordisk Kulturfond har været tilfredsstillende.  
 
5. I tilknytning til revisionen for 2011 gennemførte jeg primo 2012 en dyberegående forvalt-
ningsmæssig projektrevision ved Nordisk Ministerråd. Ved denne forvaltningsrevision har jeg 
bl.a. anbefalet, at Nordisk Ministerråd i højere grad operationaliserer målene for projektvirk-
somheden, og at der etableres klarere krav til regnskabsaflæggelsen for projekterne og til 
Nordisk Ministerråds gennemgang heraf. 
 
Jeg vil i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Nordisk Ministerråd for 2013 fore-
tage yderligere undersøgelser som opfølgning herpå. 
 
6. Det internordiske revisionsreglement anvendes ved revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Mi-
nisterråd, Nordisk Kulturfond og de fællesnordiske institutioner. På de nordiske rigsrevisorers 
sommermøde i 2011 blev der taget initiativ til at igangsætte en undersøgelse blandt de nordi-
ske rigsrevisioner af, om revisionsreglementet bør opdateres for bl.a. at få nogle ensartede 
regler for forvaltningsrevision. Undersøgelsen er foretaget af en arbejdsgruppe med deltage-
re fra de nordiske rigsrevisioner og med dansk formandskab. Jeg forventer at kunne frem-
lægge et forslag til et opdateret revisionsreglement på det nordiske rigsrevisormøde i som-
meren 2013.  
 
7. På baggrund af de gennemførte revisioner er det min opfattelse, at årsregnskaberne for 
Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond gav et retvisende billede af institu-
tionernes resultat for 2011 og finansielle stilling pr. 31. december 2011. Kontrolkomitéens 
gennemgang og behandling af årsregnskaberne og revisionsberetningerne bekræftede den-
ne opfattelse, og kontrolkomitéen indstillede til Nordisk Råds plenarforsamling, at årsregn-
skaberne og beretningerne blev taget til efterretning.  
 
8. Jeg kan konstatere, at der fortsat tages initiativer til at forbedre økonomiforvaltningen af 
de fællesnordiske aktiviteter, at regnskabsaflæggelsen for Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd 
og Nordisk Kulturfond fortsat søges forbedret, og at det fortsat bestræbes at give mere infor-
mation om anvendelsen af Nordisk Ministerråds budgetmidler.  
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