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Förord 

Nordens tid är nu 
 
2016 var ett på många sätt tungt år. Krig, terror och konflikter präglade nyhetsflödet 
under en stor del av året. Ingen del av världen undgick konsekvenserna av de globala 
händelserna.  

Den största flyktingströmmen sedan andra världskriget satte den fria rörligheten i 
Norden under press, men skapade samtidigt grundvalen för ett nordiskt erfarenhets-
utbyte kring integration av flyktingar och invandrare.  

Utvecklingen i Ryssland försvårade Nordiska ministerrådets samarbete med 
Nordvästryssland – men i gengäld är samarbetet mellan Norden och de baltiska län-
derna nu aktivare än tidigare. Samarbetet firade 25-årsjubileum under 2016. 

EU befinner sig i en svår legitimitetskris samtidigt som den nordiska modellen och 
det nordiska samarbetet väcker allt större intresse – både i vår egen region och i andra 
delar av världen.  

Tack vare en aktiv förnyelseprocess inom Nordiska ministerrådet har samarbetet 
under de senaste åren blivit flexiblare och mer dynamiskt. Den snabbare reaktionsför-
mågan demonstrerades bland annat i samband med det nordiska samarbetsprogram-
met kring integration. De nordiska samarbetsministrarna tog initiativ till programmet i 
april 2016, och innan året var slut var programmet finansierat och igångsatt.  

Den strategiska granskningen av hälsosektorn i Norden som gjordes år 2014 gav 
upphov till flera konkreta samarbetsprojekt också under 2016. En motsvarande 
granskning av arbetsmarknadsområdet genomfördes under år 2016. Den gjordes av 
tidigare danske energiministern Poul Nielson, och resultaten i hans rapport fick stort 
genomslag både i Norden och internationellt. Särskilt noterades ett förslag om obliga-
torisk vuxenundervisning.  

Också på andra sektorer var Norden synligt i internationella sammanhang. För 
andra året i rad stod Nordiska ministerrådet värd för en betydande samnordisk satsning 
i samband med FN:s klimatförhandlingar. Den nordiska paviljongen under COP22 i Ma-
rocko besöktes av mer än 6 000 personer under de två veckor som förhandlingarna på-
gick, och de nordiska klimat- och energilösningarna väckte stort intresse.  

Vi lever i en värld som av många anledningar upplevs som otryggare och mindre 
förutsägbar än tidigare. Jag vill gärna påminna om de gemensamma värderingar 
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som det nordiska samarbetet och våra gemensamma politiska satsningar bygger på; 
öppenhet, tillit, kreativitet, samt tron på alla människors lika värde och på hållbara 
samhällslösningar. Mycket talar för att de, och vårt samarbete, är viktigare nu än 
någonsin tidigare.  
 
 
Köpenhamn, den 15 juni 2017 
 

 
 
 

Dagfinn Høybråten 
Generalsekreterare 
Nordiska Ministerrådet 
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd  
Vi har revideret årsrapporten for Nordisk Ministerråd for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2016, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrap-
porten aflægges efter Nordisk Ministerråds Økonomireglement og Nordisk Minister-
råds udarbejdede forskrifter. 

Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsrapporten for 2016 som afslut-
tet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår 
op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysnin-
ger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet ved denne på-
tegning, bliver vurderet på ny. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvi-
sende billede i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds Økonomireglement og 
Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrifter. Ledelsen har endvidere ansvaret for at 
udforme, implementere og opretholde interne kontroller, der er relevante for at udar-
bejde en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af 
en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er 
rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositi-
oner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med love og andre for-
skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Revisorernes ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revisi-
on. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. 
lov om revisionen af statens regnskaber mm., og det nordiske revisionsreglement. God 
offentlig revisionsskik er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisio-
nernes internationale standarder (ISSAI 100-999). Dette indebærer, at det ved revisio-
nen er efterprøvet, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og 
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om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplys-
ninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurde-
ring, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, 
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen over-
vejer revisor interne kontroller, der er relevante for Nordisk Ministerråds udarbejdelse 
af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af Nordisk Ministerråds interne kontrol. En revision om-
fatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og 
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede 
præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der 
er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositio-
ner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrif-
ter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 
som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Nordisk Minister-
råds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af 
Nordisk Ministerråds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i 
overensstemmelse med Nordisk Ministerråds Økonomireglement og Nordisk Mini-
sterråds udarbejdede forskrifter. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret 
forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er 
omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med betingelserne i love og andre for-
skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
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Supplerende oplysning om budgettal i årsregnskabet 
Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet oplistede budgettal. 
 
København, den 27. juni 2017 
 
Rigsrevisionen 
 
 
 

 
Lone Strøm   /Henrik Lange 
Rigsrevisor   Kontorchef 
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Ledningens verksamhetsberättelse 

Ett Gränslöst Norden 

Nordiskt samarbete kring integration högprioriteras 

Flyktingsituationen och dess konsekvenser fortsatte att vara ett stort samtalsämne i 
början av 2016, bland annat mot bakgrund av att det infördes gränskontroller vid ett 
antal särskilt belastade gränsövergångar i Norden. Efter den stora tillströmningen av 
flyktingar hösten 2015 såg de nordiska ministrarna ett behov av att prioritera upp in-
tegrationsfrågorna under 2016. 

Vid ett möte i Oslo i april beslutade de nordiska samarbestministrarna att mång-
dubbla satsningen på insatser som syftade till att underlätta integrationen av flyktingar 
och invandrare i Norden. Integrationsarbetet blev en av de mest prioriterade frågorna 
under 2016 och i enlighet med ministrarnas beslut justerades Nordiska ministerrådets 
budgetar för 2016 och 2017, där målet var att kanalisera mer resurser till integrations-
området. Detta gjordes bl.a. genom att avsluta Nordiska ministerrådets engagemang 
för exiluniversitetet European Humanities University (EHU) och den Trust Fund Nordiska 
ministerrådet upprätthållit och administrerat i många år. Avslutningsbeslutet var ett 
resultat av en politisk utveckling bland donatorerna till EHU, och möjliggjorde att nöd-
vändiga budgetmedel för integrationsinsatsen frigjordes i 2016 och 2017.  

Under året sjösatte samarbetsministrarna också ett integrationsprogram under 
Nordiska ministerrådet. Programmets fokus ligger på utbyte av erfarenheter och ut-
veckling av nya kunskaper och det är uppbyggt kring fyra huvudelement. Verksam-
heten inom alla fyra områden kom i gång under året. 

Ett element i programmet utgörs av en så kallad clearingcentral, som aktivt ska 
sprida kunskap och ge en plattform för utbyte av praktiska erfarenheter mellan de 
många aktörer som arbetar med integration i Norden. Clearingcentralen är nu i gång 
under namnet ”Nordiskt integrationssamarbete”. 

Ett annat element i programmet utgörs av forskningsverksamhet, som ska ut-
mynna i en rapport över existerande vetenskap och forskning inom integration. 
Dessutom har man inom ramen för programmet avsatt medel för medfinansiering 
av nationella projekt och det har också upprättats en hemsida om integrationsar-
betet på norden.org. 

http://norden.org/
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Nämnas kan att en konferens om kulturens och civilsamhällets roll som integrat-
ionsarena hölls i Helsingfors i december med stöd från samarbetsprogrammet.  

Satsningen är märkbar på Nordiska ministerrådet, där i stort sett alla sektorer har 
satt i gång projekt som berör integrationsområdet. 

Också det norska ordförandeskapet under 2017 prioriterar integrationsfrågan 
högt och planerar bland annat ett ministermöte för de ministrar som är ansvariga för 
integrationsområdet. 

Reykjavikdeklarationen ett steg mot bättre integration 

I dagens globaliserade värld där arbete och arbetskraft inte känner några gränser är 
det viktigare än någonsin tidigare att snabbt och effektivt ha ett system som erkänner 
människors examina och utbildningsbevis – oavsett om de kommer från Norden eller 
från andra länder. Det påskyndar integrationen och förbättrar matchning på de nor-
diska arbetsmarknaderna. 

Därför var det ett mycket viktigt steg när Ministerrådet för utbildning och forsk-
ning skrev under den reviderade Reykjavikdeklarationen i samband med Nordiska rå-
dets session i Köpenhamn i november. Denna gång undertecknades deklarationen 
också av Färöarna, Grönland och Åland. 

Den ursprungliga deklarationen är från 2004 och i ett drygt decennium har dekla-
rationen väglett länderna i arbetet med att ömsesidigt erkänna bevis från högre ut-
bildningar både vad gäller nordbor och personer som flyttar till Norden. Under den här 
tiden har organisationer, som är ansvariga för arbetet med att erkänna varandras ut-
bildningar, utvecklat en liknande praxis för att bedöma utbildningar.  

Arbetet ska nu effektiviseras ytterligare och Norden har möjlighet att bli pionjär i 
EU i att automatiskt erkänna utbildningar, vilket betyder att processen blir enklare 
och att medborgarnas väntetid förkortas. 

Finland har som ordförande i Nordiska ministerrådet 2016 haft mobilitet i Norden 
och integration av nyanlända som två prioriterade politikområden. Reykjavikdeklarat-
ionen ger politiskt stöd för arbetet, en förutsättning för fri rörlighet är ju att männi-
skors kompetenser, examina och betyg erkänns.  

Norge kommer att följa upp arbetet som ordförandeland under 2017.   
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Ett Utåtriktat Norden 

Nordiska klimatlösningar i hetluften på COP22 i Marocko 

Nordiska ministerrådet koordinerade den nordiska närvaron vid FN:s klimattoppmöte 
COP22 i Marrakech den 7–18 november. Under ministerrådets ledning placerades de 
nordiska ländernas kontor för första gången i omedelbar anslutning till den nordiska 
paviljongen, under den samlande rubriken New Nordic Climate Solutions. Pavil-
jongen, som var arena för olika nordiska aktörers klimatrelaterade evenemang, be-
söktes av totalt 6 000 COP-deltagare från hela världen. 

De globala klimatförhandlingarna under COP22 fokuserade på implementering av 
Parisavtalet. Den nordiska paviljongens svar på detta var totalt 54 evenemang, förde-
lade på olika temadagar, om nordiska klimatlösningar och den tilläggseffekt som det 
gränsöverskridande samarbetet ger i klimatarbetet. Ministerrådets fokus låg på holist-
iska och skalerbara lågutsläppslösningar, hållbart byggande och hållbar stadsplane-
ring. Under den nordiska temadagen om grön tillväxt fick publiken en försmak av det 
nya statsministerinitiativet Nordic Solutions to Global Challenges.  

Med ett rum för evenemang och en öppen lounge för nätverkande skapade den 
nordiska paviljongen plats för många möten i samband med evenemang, paviljongens 
inofficiella ”morning talks” och olika mottagningar.  

Totalt tog 2 200 personer del av de nordiska evenemangen på plats, därutöver di-
rektsändes alla evenemang på webben. I den efterföljande evalueringen var 95 pro-
cent av besökarna mycket nöjda eller nöjda med den nordiska paviljongen, 97 procent 
bedömde att de nordiska aktiviteterna var mycket relevanta eller relevanta, och 93 
procent bedömde att kvaliteten på aktiviteterna var mycket hög eller hög. 

NMR initierade och stödde även den nordiska businesspaviljongen i företagarzo-
nen på COP22. Utanför FN-området arrangerade ministerrådet evenemanget New 
Nordic Food goes Moroccan, där matens och den hållbara livsmedelsproduktionens 
betydelse för klimatet lyftes fram. På evenemanget bjöds Nordiska delegationsmed-
lemmar, ambassader och andra intressenter på middag med närproducerade marock-
anska råvaror, tillredda enligt nordiska principer. 

Stort intresse för det fortsatta Rysslandsprogrammet  

Efter att Nordiska ministerrådets kontor i nordvästra Ryssland registrerades som ”ut-
ländsk agent”, beslutade samarbetsministrarna att hitta nya sätt att stödja projekt-
samarbete mellan nordiska och ryska partners. Kontoren driver inte längre projekt-
verksamhet och har nu enbart uppgifter internt gentemot ministerrådets sekretariat 
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samt formella rapporteringsuppgifter i Ryssland. Men samarbetet mellan NMR och 
nordvästra Ryssland fortsätter inom flera sektorer.  

Under 2016 fortsatte samarbetet mellan nordiska och ryska journalister via Nordisk 
Journalistcenter NJC. Också utbytet mellan nordiska och ryska parlamentariker via Nor-
diska rådets sekretariat fortsatte, liksom det nordisk-ryska forsknings- och utbildnings-
samarbetet via Nordforsk och norska SIU, Senter for internationalisering av utdanning. 

Under året arrangerade också de nordiska ländernas generalkonsulater i nord-
västra Ryssland och den isländska ambassaden i Moskva under ledning av det finska 
ordförandeskapet en rad nordiska evenemang i flera städer. Det största var ”Nordiska 
veckor S:t Petersburg”. 

På ett stort möte i S:t Petersburg i september 2016 informerade NMR de ryska 
myndigheterna och partners om att samarbetsprogrammet fortsätter. Mötet visade 
att det fanns ett stort intresse från rysk sida att fortsätta samarbetet. Under mötet 
offentliggjordes ett nytt miljösamarbetsprogram, ett nytt samarbete om bekämpning 
av smittsamma sjukdomar och ett öppet ansökningsprogram. 

Det öppna programmet hade en första ansökningsrunda i oktober 2016 och 
väckte stort intresse. Totalt 73 ansökningar kom in, varav 13 projekt valdes ut och får 
dela på ett sammanlagt stöd på 6 miljoner DKK. Projekten som beviljades stöd hand-
lar bland annat om NGO:s, sociala frågor, miljö, medier och ursprungsbefolkning. 

NMR har en önskan att fortsätta projektsamarbetet mellan de nordiska och ryska 
partnerna. Samarbetet utvecklar och bygger nätverk och det ger möjlighet till utbyte 
av information och erfarenheter mellan grannländer. NMR anser att samarbetet har 
stor betydelse – också i tider när övriga relationer och kontakter går på sparlåga. Pre-
liminära erfarenheter från 2016 ger hopp om att det är möjligt att upprätthålla samar-
betsprojekt på detta sätt tills det förhopningsvis är möjligt att öppna kontoren i Ryss-
land igen. 

One health arbetar mot antimikrobiell resistens 

Redan hösten 2015 deklarerade Ministerrådet för social- och hälsopolitik och Minister-
rådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk att man hade för 
avsikt att stärka det nordiska samarbetet mot antimikrobiell resistens. Initiativet togs 
till följd av den oroväckande globala utvecklingen av resistens som bland annat bely-
ses i rapporten Det framtida nordiska hälsosamarbetet och som gavs till Nordiska mi-
nisterrådet 2014 av den tidigare svenske ministern Bo Könberg. 

Rapporten var resultatet av Könbergs strategiska genomlysning av det nordiska 
hälsosamarbetet.  
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Utvecklingen av antimikrobiell resistens gör att vi riskerar en framtid utan effektiv 
antibiotika. För att säkra fortsatt effektiva behandlingar av människor och djur krävs 
det därför ansvarsfull användning av antibiotika. Dessutom krävs det att man lyckas 
upprätthålla en fortsatt låg nivå av resistens i flera sektorer. 

Under 2016 har Ministerrådet därför tillsatt en tvärsektoriell One Health-
strategigrupp, som består av ämbetsmän från både humanområdet och veterinärom-
rådet med ansvar för antibiotikafrågor i de nordiska länderna. Syftet är att säkra att 
nordiska resurser utnyttjas effektivt i arbetet mot antimikrobiell resistens och an-
vändning av antimikrobiella ämnen. 

Norden är en region som i globala jämförelser använder mindre antibiotika än 
många andra länder, och i ett globalt perspektiv kan Norden också dela med sig av 
sina erfarenheter från arbetet med att främja en låg nivå av resistens och ett ansvars-
fullt bruk av antibiotika.  

Samarbetet under 2016 fokuserade bland annat på vilka lärdomar man kan dra av 
varandras arbete med att etablera och följa upp nationella handlingsplaner mot antimi-
krobiell resistens. Dessutom diskuterade länderna hur man framöver kan koordinera 
sina inspel och synpunkter i EU samt WHO/FAO/OIE vad gäller frågor om antibiotika. 

Ett Innovativt Norden  

Banbrytande statistikanalys om nordisk export  

Under 2016 finansierade Nordiska ministerrådet ett projekt om exportstatistik på 
gods och tjänster från de nordiska länderna, där samtliga statistikbyråer i Norden 
samarbetade tillsammans med OECD under ledning av Danmarks Statistik. Den ana-
lys som projektet resulterade i betecknas av experter på statistik som banbrytande. 

Globaliseringen ställer i dag stora krav på analys av statistik eftersom existerande stat-
istiska indikatorer blir svårare att tolka när verksamheter i allt högre grad sker över lands-
gränser. Samtidigt uppstår det behov av indikatorer som kan förklara de nya omständig-
heterna, till exempel den ökande globala fragmenteringen av produktionskedjan. 

I rapporten Services and Goods Exports from the Nordics – Strongholds and profi-
les of exporting enterprises har de nordiska statistikbyråerna via nya analysmetoder 
av statistiska data lyckats visa hur stor roll som små och medelstora företag samt mul-
tinationella företag spelar för ett lands export. 

Rapporten visar bland annat att exporten från de nordiska länderna i hög grad be-
ror på hur bra ett land lyckas locka till sig utländska multinationella företag. Rappor-
ten visar också att nya företag som genast från start satsar på export har betydligt 
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större chanser att lyckas än andra företag och att exporten av tjänster blir allt vikti-
gare för de nordiska länderna. 

Resultaten i analysen kan ha stor betydelse för beslutsfattande i en tid då den 
globala ekonomin snabbt förändras och när politiker och andra personer i ledande 
ställning behöver pålitlig information innan viktiga beslut fattas. 

Stark närvaro på EU:s strategiforum för Östersjöregionen 

Nordiska ministerrådet var en av huvudarrangörerna i det sjunde strategiforumet för EU:s 
strategi för Östersjöregionen EUSBSR i Stockholm den 8–9 november. NMR stod för en 
väsentlig del av arrangemangen och agerade bland annat värd för sex olika seminarier och 
workshopar, inom sektorer som bioekonomi, innovation och digital utveckling.  

NMR:s evenemang gav stor synlighet kring ministerrådets arbete. Det gäller inte 
minst en av höjdpunkterna, en modeshow med bioekonomi som tema, där också Sve-
riges och Finlands statsministrar var närvarande. Det genomgående budskapet för 
strategiforumet handlade om möjligheter och behov för samarbete inom bioekonomi 
och den digitala ekonomin, och mot bakgrund av det motsvarade NMR:s bidrag i hög 
grad konferensens teman. 

NMR har sedan 2009 aktivt bidragit till arbetet med att utveckla EU:s strategi för 
Östersjöregionen som en del av ministerrådets breda satsning på samarbeten med 
syfte att göra den nordiska regionen mer hållbar, mer sammahållen och mer välmå-
ende. Denna gång var strategiforumet speciellt intressant mot bakgrund av att NMR 
och de baltiska länderna firade 25 år av samarbete. 

Strategiforumet EUSBSR samlar alla stora aktörer kring Östersjön. NMR:s aktiva 
närvaro och position som medarrangör bidrog till att lyfta ministerrådets roll som cen-
tral aktör i Östersjöfrågor och bidrog också till nordisk nytta i arbetet med att utveckla 
Östersjöregionen. Positivt var att NMR:s arrangemang väckte engagemang på en rad 
olika nivåer, med input av beslutsfattare från EU-nivå till kommunal nivå, av både stora 
och små företag, från universitet och forskningsinstitutioner samt från civilsamhället. 

Denna gång hade NMR också en specialsatsning på att få med ett ungdomsper-
spektiv i strategiforumet i syfte att skapa en modell för liknande ungdomssatsningar i 
framtiden. Samtliga plenumpaneler inkluderade således en representant från en nat-
ionell ungdomsorganisation. 
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Ett Synligt Norden 

Norden ska bli världens bästa plats för barn och unga 

De nordiska samarbetsministrarna beslutade i februari 2016 om en ny strategi i syfte att 
stödja de olika ministerrådens arbete med barn och unga. Barn och unga i Norden – en 
tvärsektoriell strategi för nordiska ministerrådet 2016–2022 beskriver riktningen för arbe-
tet mot visionen om att Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.  

Sex olika ministerråd har fått särskilt ansvar och ska sätta upp prioriterade insats-
områden och mätbara mål utgående från den nya strategin, som lanserades i sam-
band med ungdomskonferensen Sillat-Broar i september 2016.  

Ministerrådets insatser med att arbeta utifrån ett barnrätts- och ungdomsper-
spektiv och sektorspecifika mål följs upp vartannat år med start 2017.  

De övergripande målen med strategin är att: 
 

 Hela ministerrådet ska integrera ett barnrätt- och ungdomsperspektiv i sitt arbete 
i större utsträckning samt att 

 NMR ska fokusera på följande tre strategiska insatsområden:  

 Stärkt stöd till och inkludering av utsatta barn och unga,  

 fortsatt samverkan och stöd till civilsamhället samt  

 förbättrad kunskapsdelning och kompetenshöjande insatser. 
 
En implementeringsplan för strategin har tagits fram för att realisera målen. Syftet är 
att den ska få genomslagskraft i praktiken och därför innehåller planen en beskrivning 
av vilka aktiviter som bör genomföras, på ansvar av vem, hur de ska genomföras, mot 
vilken målgrupp samt tidsplan och uppföljning.  

Strategin ska säkerställa att Nordiska ministerrådet framöver alltid har ett barn-
rätts- och ungdomsperspektiv när rådet formulerar sin politik och fattar beslut. Stra-
tegin utvärderas år 2021.  

Norden aktiv i den globala dialogen om jämställdhet i arbetslivet 

I flera decennier har Norden fungerat som inspirerande jämställdhetsexempel för 
andra länder, stadigt i toppen på globala rankningar. Därför har Nordiska ministerrå-
det inlett ett samarbete med den internationella arbetarorganisationen ILO. Det 
handlar om att sätta fokus på internationellt utbyte av erfarenheter kring fungerande 
metoder och modeller för jämställdhet i arbetslivet. 
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En global dialog om jämställdhet och arbetsmarknad ägde rum i Finland i novem-
ber 2016. Där diskuterade nordiska ministrar, experter och internationella aktörer på 
vilket sätt föräldraledighet, könskvotering, flexibla arbetsplatser och goda omstän-
digheter för barnpassning har främjat jämställdheten i Norden, samt hur det har lett 
till ökad sysselsättningen och ökat antal kvinnor i yrkeslivet och på toppositioner. 

Med nuvarande utveckling i världen har kvinnorna lika lön som männen först om 
170 år, enligt den senaste analysen från World Economic Forum. Olika lön, obetalt 
hemarbete och arbete inom omsorg, samt en könsuppdelad arbetsmarknad utgör 
stora utmaningar och tillväxthinder för hela världen – och Norden. 

I blickpunkten har vi FN:s 2030-agenda med de 17 hållbarhetsmålen – varav flera 
kommer att bli mycket svåra att nå om inte kvinnor och män får likvärdiga chanser i 
arbetslivet. Här har Norden mycket att bidra med och mycket kunskap att inhämta.  

Norden fortsätter att ta internationellt ansvar och driver under 2017 de här frå-
gorna vidare genom de nordiska statsministrarnas nya initiativ om nordiska lösningar 
på globala samhällsutmaningar.  

Genomlysningen av arbetslivet blev internationell känd  

Utmaningarna på den nordiska arbetsmarknaden ökar i takt med att världen globa-
liseras. Därför gav Nordiska ministerrådet Poul Nielson, tidigare dansk minister och 
EU-kommissionär, uppdraget att göra en strategisk genomlysning av arbetslivssek-
torn i Norden. 

Genomlysningen Arbejdsliv i Norden – utfordringer og forslag presenterades för 
den finska ministern Jari Lindström, tillika ordförande för Ministerrådet för arbetsliv, i 
juni 2016. I sin rapport lyfter Poul Nielson fram 14 konkreta förslag på hur utmaning-
arna på den nordiska arbetsmarknaden bör tacklas under de kommande 5–10 åren. 
Förslagen berör en rad olika teman och områden, som till exempel delningsekonomi, 
behovet av utbildning i arbetslivet, psykisk arbetsmiljö, Nordens agerande i EU samt 
ILO och OECD med mera. 

Rapporten fick stor uppmärksamhet och särskilt förslaget om obligatorisk vuxen-
utbildning väckte intresse, även internationellt. Medier i Spanien, USA, Kanada och 
Australien rapporterade om Nielsons förslag på vuxenutbildning, och också EU-
medier har visat intresse. 

Under sommaren 2016 turnerade Poul Nielson på de politiska folkmötena i Nor-
den och under hösten medverkade han vid en del seminarier både inom och utanför 
Norden. Han deltog även vid Nordiska Rådets session i Köpenhamn. 

I slutet av november fick de nordiska arbetsmarknadsministrarna en första möj-
lighet att diskutera rapporten vid ett möte i Helsingfors. Ministrarna beslutade då att 
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inleda arbetet med förslagen om ILO och integration. Man ”mjukstartade” även arbe-
tet kring förslagen om arbetsmiljö, obligatorisk vuxenutbildning och delningseko-
nomi. Nielsons rapport ska även vara en del av inputen till det nya samarbetsprogram 
som sektorn ska utarbeta under våren 2017 och som ska gälla för perioden 2018–2021. 

Ekonomi 

Nordiska Ministerrådets verksamhet genomförs under 11 ministerråd. Respektive mi-
nisterråd omsätter det nordiska samarbetet med egna strategier och program, till vilka 
det allokeras medel i budgeten. Den nordiska budgeten är alltså uppdelad på de olika 
ministerråden, och årsredovisningen utgör summan av ministerrådens aktiviteter. 

De samlade nettoutgifterna för Nordiska Ministerrådet utgjorde 2016 totalt 
927,5 MDKK, och de samlade intäkterna utgjorde 937,7 MDKK. Årets resultat är alltså 
10,2 MDKK (2015 var resultatet 19,4 MDKK). Överskottet består i huvudsak av föråld-
rade projektmedel som ej är använda inom de tre år som ekonomireglementet kräver. 

Under 2016 har likviditeten periodvis varit under press, bland annat på grund av 
att projektaktiviteter satts igång tidigt under året som en följd av initiativ under mo-
derniseringsreformen riktat mot projektverksamhet. 

När det allokeras medel i budgeten som ej används i budgetåret är dessa medel 
att betrakta som icke disponerade. Årets icke disponerade medel var 11,2 MDKK vilket 
motsvarar 1,2 % av årets budget (för 2015 var 17,6 MDKK icke disponerade, och av 
dessa härrörde sig 4,5 MDKK från avslutade projekt i Ryssland på grund av rådande 
politisk situation).  

 
 
Årsrapport för 2016 överlämnas härmed, 
Köpenhamn den 15 juni 2017 
 

 
 

 
Generalsekreterare  Avdelningschef 
Dagfinn Høybråten  Kari Metliaas 
 

   



 
 

Nordiska Ministerrådets samlade verksamhet – Årsrapport för 2016 19 

 

Budget 2016 – uppföljning av 
budgetkompromissen med 
Nordiska Rådet 

Hösten 2015 genomfördes politiska förhandlingar mellan Nordiska rådet och Nordiska 
ministerrådet om ministerrådets budgetförslag, som resulterade i följande ändringar/ 
preciseringar i budgeten för 2016: 

 

Att NMR tar initiativ till en kartläggning av vilka miljömärken som används på 

turistdestinationer nationellt och utifrån resultatet föreslår det fortsatta arbetet för att främja 

nordiska turistdestinationer 

Rapporten om kartläggning av miljömärkning av turistdestinationer i Norden har publicerats och 

miljömärkning av turistdestinationer var ett tema i en politisk dialog mellan MR-M och Nordiska 

rådets Utskott för ett hållbart Norden den 2 november 2016. En rundabordskonferens planeras med 

intressenter angående certifiering av turistdestinationer våren 2017. 

 
 

Att NMR prioriterar och följer upp policyrekommendationerna i ”Climate change and primary 

industries” inom ramarna för den antagna budgeten 

MR-FJLS har finansierat två workshops som hölls back-to-back med ministerrådets sommarmöte i 

Åbo i juni 2016. Den ena hade överskriften ”Nordic Agriculture Facing Climate Change” och den 

andra ”Sustainable Criteria for Solid Biomass”. Både Samnordisk skogsforskning (SNS) och Nordisk 

kommitté för lantbruks- och matforskning (NKJ) har dessutom lämnat stöd till flera olika forskarnät-

verk som är inriktade på uppföljning av policyrekommendationerna. Slutligen kan nämnas att FJLS-

teamet i NMRS har varit aktivt i utformningen av EU:s Östersjöstrategi och härigenom marknadsfört 

flera av rekommendationerna. Förutom dessa konkreta aktiviteter har MR-FJLS 2016 godkänt ett 

nytt samarbetsprogram för 2017–2020. Här fästs stor vikt vid strategiska insatser som följer upp 

rekommendationerna i rapporten ”Climate Change and Primary Industries”. 
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Att NMR sätter av 0,9 MDKK till aktiviteter inom Ny nordisk mat i 2016 års budget (budgetpost 

5-6420 Ny nordisk mat). Dessutom är mat en del av satsningen på profilering av Norden år 2016 

Styrgruppen för Ny nordisk mat startade tre projekt i början av 2016: ”Nordisk mattävling” utvecklas 

av Nordens bondeorganisationers centralråd och hålls för första gången i augusti 2017 i Köpenhamn. 

”Ny nordisk mat i den offentliga sektorn” utvecklar modeller för ett hållbart erfarenhetsutbyte för 

intressenter inom skolmat, sjukhusmat med mera i Norden. Projektet avrapporteras i april 2017. Det 

arbetas i 2017 vidare på ”Branding af Norden som turistdestination via mad” ett partnerskap med de 

nordiska Visit-organisationerna i London. Slutligen eftersträvas att Ny nordisk mat integreras i det 

generella nordiska samarbetet, bland annat genom profileringsinitiativet som har valt att stödja flera 

olika matrelaterade event och genom utarbetande av en verktygslåda för kommunikation av det 

nordiska varumärket se till att maten får en framträdande roll, eftersom Nordisk mat är ett hett 

ämne som väcker stor uppmärksamhet internationellt. 

 
 

Att det nordiska samarbetet fokuserar på att bekämpa matavfall med bland annat resurser från 

Grön tillväxt och NordBio-programmet med sammanlagt 2,5 MDKK till förfogande år 2016 

Det nordiska projektet om att begränsa matsvinn går som planerat, deltagande i projektets aktivite-

ter har varit tillfredsställande och projektets tre delprojekt om datummärkning respektive matban-

ker och svinn i primärproduktionen förväntas vara avslutade senast under första kvartalet 2017. Flera 

rekommendationer från delprojekten har redan tagits upp av Nordiska rådet. En samlad katalog över 

policyrekommendationer förväntas vara klar första halvåret 2017. 

 
 

Att det nordiska samarbetet inom regional utveckling fortsatt ska prioritera sitt arbete med 

hållbar ekonomisk utveckling i glesbygd 

Hållbar ekonomisk utveckling i glesbygd är prioriterad inom den regionala sektorn. I det nya samar-

betsprogrammet för regional utveckling och planering för perioden 2017–2020 är en av temagrup-

perna anpassad för hållbar ortsutveckling. Dessutom får gränskommittéerna fast stöd för sitt arbete 

med att främja hållbar stadsutveckling i hela Norden. 
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Att det avsätts 3 160 000 DKK till Nordjobb år 2016. Nordjobb ska utvärderas 2016 

Av budgetpost 9-4120 Nordjobb framgår det att budgeten år 2016 utgör 3 214 000 DKK. I januari 

2016 fick Oxford Research i uppdrag att utvärdera Nordjobb. I mars 2016 lämnade Oxford Research 

in utvärderingen, och EK-A behandlade denna på sitt möte i april 2016. Utvärderingen har legat till 

grund för utarbetandet av mandat för Nordjobb under perioden 2017–2019. Läs utvärderingen här: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4421  

 
 

Att det nordiska samarbetet inom näringssektorn år 2016 ska fokusera på innovativa, digitala 

lösningar som utgångspunkt för produktion i Norden 

År 2016 har näringssektorn fortsatt arbetet med det danska ordförandeskapsprojektet ”Produktion i 

Norden” och utarbetat rapporten ”Digitalisation and automation in the Nordic manufacturing sector 

– Status, potentials and barriers”. Rapporten handlar om gemensamma hinder i de nordiska länderna 

för digitalisering och automatisering av små och medelstora produktionsföretag. I projektet har 15 

case utarbetats med exempel på hur digitalisering och automatisering kan lyckas i mindre tillverk-

ningsföretag i de nordiska länderna. Dessutom har projektet identifierat konkreta förslag på 

samnordiska initiativ som kan undanröja de hinder som påpekas i ovannämnda rapport.  

År 2017 förväntas Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi- och regionalpolitik (näringsmi-

nistrarna) godkänna det nya samarbetsprogrammet för nordisk närings- och innovationspolitik 

2018–2021. I samband med det kommer resultaten av projektet ”Produktion i Norden” att tas in i det 

nya samarbetsprogrammet. 

 
 

Att det sätts av 1 MDKK för NJC i 2016 års budget med särskilt uppdrag att arbeta strategiskt 

med kvalitetsjournalistik i Norden och öka Nordens synlighet. Dessutom förutsätts ekonomiskt 

stöd till NJC för aktiviteter i förhållande till Ryssland/Baltikum 

Nordisk Journalistcenter har genomfört aktiviteter och kurser med deltagare från hela Norden, jour-

nalister och redaktörer, för att öka synligheten av artiklar i press och medier om nordiska frågor och 

nordiskt samarbete, genom medel från kulturministrarnas budget. Genom medel från samarbetsmi-

nistrarna har genomförts kurser och aktiviteter för journalister och redaktörer från nordvästra Ryss-

land med erfarenhetsutbyte med nordiska kollegor. 
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Att som led i prioriteringen av bättre metoder för att kapitalisera på medicinsk forskning ska det 

under 2016 utarbetas ett kunskapsunderlag till NMR, inom biobanker, registerforskning och 

kliniska multicenterstudier med policyimplikationer, senast före juni 2016 

NordForsk överlämnade ett kunskapsunderlag ”Nordic biobanks and registers – A basis for innovative 

research on health and welfare” till NMR i juni 2016. Kunskapsunderlaget presenterades för ÄK-U 03/16 

och ÄK-S 03/16. En fortsatt beredning av förslagen i rapporten planeras att äga rum på ÄK-U 01/17. 

Därutöver har det norska ordförandeskapet planerat ett treårigt prioriteringsprojekt (2017–2019) 

om nordiskt samarbete om hälsodata och klinisk forskning. Projektet bygger till stora delar på för-

slag nr 4 i Bo Könbergs rapport ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet”. 

Vidare bör nämnas att NordForsk också är förvaltningsorgan till ett projekt i Nordiska minister-

rådets program Hållbar nordisk välfärd som handlar om biobanker, hälsoregister och sociala register. 

Projektet startade 1 april 2014 och löper till och med utgången av 2017. 

 
 

Att arbetsmarknadssektorn inte åläggs besparingar 2016. En pilotstudie om ungas (yngre än 30 år) 

anpassning av språkförståelse i arbetsrelaterade situationer genomförs 

Besparingar har inte införts i MR-A:s budget 2016 som totalt utgör 13 839 TDKK. Det danska ordföran-

deskapet i Nordiska ministerrådet för kultur tog 2015 initiativ till en undersökning av språkförståelse 

mellan danska, norska och svenska samt nordiska språkerfarenheter bland unga nordbor. Undersök-

ningen var en mindre, kvalitativ pilotstudie med 31 informanter. Ungdomarna i undersökningen är un-

der 30 år och har minst ett halvt års erfarenhet av studier eller arbete i ett skandinaviskt grannland 

(Danmark, Norge eller Sverige). Ungdomarna kommer från hela Norden. Kulturministrarna har bett 

Nordisk Sprogkoordination att lämna förslag på hur slutsatserna i undersökningen kan användas. Läs 

undersökningen här: http://sprogkoordinationen.org/media/1337/man-skal-bare-kaste-sig-ud-i-det.pdf  

 
 

Att det genomförs ett projekt ”Friluftsliv i Norden” med en total budgetram på 500 000 DKK. 

Genom projektet ska barn och ungas engagemang i friluftsliv och naturen främjas. Det ska bidra 

till ökad motion och därmed bättre hälsa bland barn och unga 

Syftet med projektet Friluftsliv i Norden är att ta fram en uppsättning rekommendationer för att 

främja friluftslivet. Projektet går framåt tillfredsställande och tas emot positivt av de många olika 

aktörerna i friluftslivet i Norden. Projektet har hittills hållit workshops i Norge och Finland. Ytterli-

gare två workshops hålls i Danmark och Sverige första halvåret 2017 innan rekommendationerna 

förväntas klara under andra halvåret 2017. 
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Att Nordiskt sommaruniversitet flyttas (organisatoriskt och budgetmässigt) från MR-U till MR-

SAM och det överförs medel motsvarande anslaget 2015 för vidareutveckling och fortsatta 

aktiviteter. Detta förutsätter att Nordiskt sommaruniversitet i det fortsatta arbetet följer upp 

utvärderingens kritik och förslag 

Nordiskt sommaruniversitet har från och med 2016 flyttat (organisatoriskt och budgetmässigt) från 

MR-U till MR-SAM. I enlighet med kompromissen skulle anslagen 2016 vara motsvarande anslagen 

2015. Av den nyinrättade budgetposten under MR-SAM, budgetpost 1-2534 Bidrag till Nordiskt 

sommaruniversitet (NSU), framgår det att anslaget 2016 är 1 203 000 DKK. NMR har följt upp med 

NSU om utvärderingens kritik och förslag. 

 
 

Att det sätts av 3 758 000 DKK till Samerådet och Samiskt konstnärsråd för samiskt 

kultursamarbete och förmedling av detsamma samt för att främja en samlad kulturpolitik i 

Norden och nordvästra Ryssland 

I 2016 års budget avsattes totalt 3 822 000 DKK för samiskt samarbete (budgetpost 4-2234). Syftet är 

att genom organisationsbidrag till såväl Samerådet som Samiskt konstnärsråd stöda det samiska 

kultursamarbetet och synliggöra och förmedla samisk konst och kultur både inom och utanför det 

samiska samhället, samt främja en samlad samisk kulturpolitik i Norden och nordvästra Ryssland. 
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Att det sätts av ett passande belopp för att stärka nordisk kultur i skolan i vid bemärkelse. Det 

sker bland annat genom att satsa på barn- och ungdomslitteratur genom till exempel 

författarbesök, arbetet med webbdistribution av kort- och dokumentärfilm och genom 

programmet Demokrati, inkludering och säkerhet 

Inom ramen för de nordiska kulturministrarnas satsning på barn- och ungdomslitteratur har Förening-

arna Nordens Förbund i 2016 drivit ett projekt som förmedlar nordisk barn- och ungdomslitteratur till 

nordiska skolelever i åldern 10 till 16 år. Under 2016 deltog alla de nordiska länderna, Färöarna, Grön-

land och Åland. Författarna som gör besöken är i huvudsak nominerade eller tidigare nominerade till 

Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris.  

Webbdistribution av kort- och dokumentärfilm: Föreningen Nordens Förbund (FNF).äger under-

visningsportalen ”Norden i skolen” (www.nordeniskolen.org), och är förvaltningsorgan för Nordisk 

språkkoordination. För att ytterligare stärka nordisk samhörighet och språkförståelse fick FNF i upp-

drag att utreda på vilket sätt kort- och dokumentärfilm på ett pedagogiskt vis kunde integreras i 

portalen och drivas i ett femårsperspektiv. 

Projektets budget var sammanlagt 1,2 MDKK totalt från de två sektorerna kultur och undervis-

ning, inklusive öronmärkta medel till informations- och kommunikationsinsatser för att nå relevanta 

målgrupper. Projektet är slutfört i enlighet med uppdraget. 

Demokrati, inkludering och säkerhet: Under World Press Freedom Days i Helsingfors genomför-

des en internationell konferens om yttrandefrihet och journalistik, med 300 000 DKK från Samar-

betsministrarna. Konferensen organiserades genom förvaltningsorganet Nordisk Journalistcenter. 

 
 

Att NMR konkretiserar kampen mot resistenta bakterier genom strategigruppen för ett 

helhetligt arbetssätt, så kallat One Health, på tvärsektoriell basis 

Den Nordiska One Health strategigruppen har etablerats under hösten 2016. Gruppens första möte 

ägde rum i december 2016 och information från gruppen angående detta möte, det kommande 

arbetet och rekommenderade initiativ om anti-mikrobiell resistens förväntas diskuteras i ministerrå-

det under det första kvartalet 2017. Gruppen ska årligen rapportera om sitt arbete till ministerrådet 

genom EK-S och EK-FJLS. 
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Att NMR prioriterar arbetet med att minska kemikalier och hormonstörande medel i vår vardag 

genom att öka kunskapen om hur de påverkar människa och natur. NMR ska driva aktiv politik i 

olika internationella sammanhang för att minska antalet kemikalier och hormonstörande medel 

i vår vardag. Dessutom ska NMR under året stärka insatsen för att informera konsumenterna i 

Norden 

Det nordiska kemikaliesamarbetet har under 2016 omfattat bedömning av miljö- och hälsoeffekter, 

exponering, riskbedömning och riskhantering samt övervakning och tillsyn, vilka alla är viktiga delar 

när det gäller minskning av skadliga kemikalier i vardagen. Kunskap om skadliga kemikalier som 

tagits fram i det nordiska samarbetet är känd för att vara grundlig och leda till sträng reglering och 

kontroll av kemikalier och avspeglas i dag i ett inte obetydligt bidrag och inflytande på området inom 

EU och internationellt. Under 2016 bidrog man bland annat till EU-arbetet med kunskap om scre-

ening av effekter av kemikalier på retinoidsystem i levande organismer, till utveckling av testmeto-

der för hormonstörande ämnen i OECD-regi och till implementering och ratificering av FN:s kvicksil-

verkonvention. De nordiska miljöministrarna har dessutom skickat ett gemensamt brev till EU-

kommissionen som input till den kommande EU-strategin för giftfri miljö.  

Under 2016 har miljösektorn också bidragit till att öka mängden av och kvaliteten på konsu-

mentinformation, till exempel genom ett projekt om perfluorerade och polyfluorerade ämnen i kon-

sumentprodukter, genom att stödja implementering av det globala SAICM-programmet angående 

information om kemikalier i konsumentprodukter (CiP) och genom en informationswebbplats till 

skolbarn, Hannas Hus. 

 
 

Att det sker en förstärkning av den gemensamma nordiska insatsen genom ett brett upplagt 

tvärsektoriellt program för att bekämpa alla former av människohandel 

Nordiska ministerrådet har startat ett program mot människohandel med åtta konkreta projekt som 

genomförs 2015–2018. Syftet är att genom konkreta initiativ bidra till förebyggande av människo-

handel, att människohandlare lagförs och att offren för människohandel skyddas och får hjälp. Nor-

diska ministerrådets program mot människohandel är tvärsektoriellt och har deltagande från områ-

dena arbetsliv (A), jämställdhet (JÄM), lagsamarbete (LAG), social- och hälsopolitik (S) samt samar-

betsministrarna (SAM) och Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK), som alla har bidra-

git med finansiering. Nordiska ministerrådet finansierar programmet med totalt 5,179 MDKK. 
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Att implementeringen av den nya strategin för barn och unga i Norden tar hänsyn till behovet 

av att stärka barn- och ungdomsrättsperspektivet i det nordiska samarbetet 

Den nya strategin för barn och unga i Norden innefattar en förstärkning av barn- och ungdoms-

rättsperspektivet, och flera initiativ har startat för att stärka perspektivet i det nordiska samar-

betet. NORDBUK har däribland antagit en implementeringsplan som ålägger sex sektorer att anta 

sektorspecifika mål för integrering av ett barn- och ungdomsrättsperspektiv, varav tre sektorer 

(MR-S, MR-K och MR-A) för närvarande antagit mål. Dessutom har stödmaterial i form av följande 

publikationer utgivits: ”Do Rights!” och ”Har du rätt glasögon på dig?”. Den första ska inspirera 

och ge goda exempel på hur man kan arbeta med ett barn-och ungdomsrättsperspektiv. Den 

andra ger kunskaper och konkreta verktyg för att integrera ett barn- och ungdomsrättsperspektiv 

i processer och aktiviteter i NMR. 

 
 

Att alla sektorer i NMR ska ta hänsyn till jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Det vill 

säga att alla sektorer, inte bara ministerrådet för jämställdhet, ska integrera jämställdhet i alla 

politiska beslut 

Det är viktigt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla sektorer och genom exempel visa hur 

detta kan stärka ministerrådets arbete. Regionalsektorn kommer under årets lopp att sikta mot att 

tydliggöra hur detta kan konkretiseras inom det regionalpolitiska arbetet. 
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Att NMR efter nedläggningen av Nordic School of Public Health (NHV) prioriterar medel till nya 

satsningar för förebyggande och folkhälsa 

I april 2016 godkände Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) en deklaration om 

intensifiering av arbetet med folkhälsa. MR-S är överens om att stärka det nordiska folkhälsosamar-

betet och samarbetet för likvärdig hälsa genom att: 

 

 etablera en nordisk arena för samarbete på folkhälsoområdet 

 ge Nordens Välfärdscenter (NVC) ansvaret som sekretariat för denna arena 

 anlägga ett tvärsektoriellt synsätt på arenan som också ska samarbeta med befintliga arbets-

grupper, nätverk, institutioner osv. inom folkhälsoområdet på det nordiska planet. 

 

MR-S är överens om att använda det nordiska samarbetet för att göra en insats för att prioritera 

erfarenhetsutbyte och gemensamma utvecklingsprojekt om goda förebyggande och hälsofräm-

jande initiativ: 

 

 att man i detta samarbete ska underlätta kunskapsdelning och utvecklingsprojekt som kan bidra 

till att stärka utvecklingen av strategier och implementeringen av initiativ som ska säkerställa en 

god och likvärdig folkhälsa i länderna 

 att man inledningsvis särskilt ska samarbeta på områdena (i) hälsoskillnader, (ii) alkohol, narko-

tika och tobak samt (iii) psykisk hälsa. 

 

Nordic School of Public Health NHV lades ner från och med den 1 januari 2015. Enligt skolans stadgar 

skulle skolans egendom tillfalla Nordiska ministerrådet. MR-S och MR-SAM beslutade 2015 att reste-

rande eget kapital på cirka 11,5 MDKK ska användas till folkhälsouppgifter bland annat baserat på 

budgetkompromissen med Nordiska rådet om 2016 års budget. MR-S har dispositionsrätten över 

medlen och har 2016 anslagit 4,3 MDKK på följande sätt: 

 

 1,1 MDKK per år under perioden 2016–2018 till Nordens Välfärdscenter (NVC) för att finansiera 

institutionens funktion som sekretariat för en nordisk folkhälsoarena. 

 1,0 MDKK under perioden 2016–2017 till NVC för att starta ett projekt på tobaksområdet. 
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Att NMR tar steget att prioritera arbetet med att markera Norden i grann- och gränsregioner, 

däribland att se positivt på möjligheterna att stödja fleråriga projekt genom 

informationskontoret i Flensburg och de nordiska ambassaderna i Berlin, samt utreder förslaget 

om ytterligare ett Nordens hus, däribland användningen av begreppet 

Den 1 juni 2016 beviljades en engångssumma på 800 000 DKK till informationskontoret i Flensborgs 

projekt ”Nordspor på sporet af Nordens ungdomskultur för användning 2016–2018. Nordiska mi-

nisterrådet har också finansierat ett projekt vid de nordiska ambassaderna i Berlin om hållbarhet och 

etisk konsumtion i Norden samt ett seminarium om nordiska erfarenheter på integrationsområdet 

om sammanlagt 250 000 DKK. 

Det har dessutom konkluderats att det inte finns juridiska hinder för att kalla sig Nordens hus. 

Vidare är det inte likhetstecken mellan ett Nordens hus och en nordisk institution. Därför finns heller 

inte specifika juridiska krav till en nordisk enhet som önskar kalla sig Nordens hus.  

 
 

Att NMR ska redogöra för vilka konsekvenser nedläggningen av Nordiska ministerrådets 

verksamhet i Ryssland har för de baltiska kontoren 

2016 beslutade samarbetsministrarna att fortsätta Nordiska ministerrådets samarbetsprogram i 

nordvästra Ryssland. Projektsamarbetet genomförs nu – utan hjälp från ministerrådets Rysslands-

kontor – via utvalda förvaltningsorgan som vart och ett med sina expertkunskaper och sin erfarenhet 

av Rysslandssamarbete genomför program och projekt på Nordiska ministerrådets vägnar. De inspa-

rade medlen i samband den kraftiga neddragningen av personal och kontorsfaciliteter i nordvästra 

Ryssland har från 2016 års budget gått in i MR-SAM:s budget i samband med allmänna besparingar.  

År 2015 och 2016 har NMR-kontoren i Estland, Lettland och Litauen tilldelats mer medel till pro-

jektaktiviteter inom den befintliga NMR-infrastrukturen i länderna. MR-SAM har dessutom beslutat 

att bedöma medfinansieringen från Estland, Lettland och Litauen från projekt till projekt eftersom 

fortfarande en lämplig grad av medfinansiering eftersträvas. Avsättningen av mer medel och de nya 

flexiblare samarbetsvillkoren har inneburit att kontoren i de baltiska länderna har kunnat sätta i gång 

nordisk-baltiska samarbetsprojekt inom bland annat ryskspråkiga medier, bekämpning av männi-

skohandel, innovation, bioekonomi, integration, förebyggande av alkoholberoende med mera. De 

baltiska kontoren har dessutom 2016 fått särskilda anslag för att, i samband med 25-årsjubileet av 

kontorens inrättande i de nya självständiga staterna, genomföra en större informationsinsats om de 

baltiska länderna samt det nordiska och det nordisk-baltiska samarbetet. Slutligen ska nämnas att 

2016 har varje kontor haft en pott till sitt förfogande för att de, inom angivna ramar, själva ska kunna 

besluta att stödja mindre projekt och aktiviteter i Estland, Lettland och Litauen. I allmänhet kan man 

säga att projektaktiviteten från de baltiska kontoren 2015 och 2016 har varit kraftigt ökande; en 

utveckling som förväntas konsolideras de närmast kommande åren. 
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Huvud- och nyckeltal  

Utvalda huvud- och nyckeltal för Nordiska Ministerrådet för de senaste fyra åren: 
 

  2016 2015 2014 2013 

Utgiftsram 
Årets budget (TDKK) 927 546 931 782 955 215 986 726 

Intäkter: (TDKK) 
 – Danmark 177 441 183 636 197 844 217 319 
 – Finland 143 599 142 318 153 565 169 568 
 – Island 7 317 6 427 6 595 6 822 
 – Norge 295 431 289 227 288 287 285 536 
 – Sverige 290 857 296 573 295 824 295 281 
 – Avgift av lön, räntor och övriga intäkter  23 099 32 958 38 644 20 692 
Summa 937 744 951 139 980 759 995 218 

Årets resultat 
Intäkter minus utgiftsram 10 199  19 357 25 544 8 492 

Ländernas bidrag – fördelning per land 
 – Danmark 19,4 % 20,0 % 21,0 % 22,3 % 
 – Finland 15,7 % 15,5 % 16,3 % 17,4 % 
 – Island 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 
 – Norge 32,3 % 31,5 % 30,6 % 29,3 % 
 – Sverige 31,8 % 32,3 % 31,4 % 30,3 % 

Behållning per 31/12 
Icke disponerade medel  11 182 17 623 16 405 32 772 
Likvida medel  186 871 182 655 124 971 204 587 
Eget kapital  -109 801 -100 643 -94 456 -111 508 

Övriga 
Icke disponerade medel, % av årets budget 1,2 % 1,9 %  1,7 % 3,3 % 
Sekretariatets drift, % av årets budget 8,4 % 8,3 %  7,9 % 7,6 % 
Antal institutioner 12  13 14 15 
Antal anställda på Nordiska villkor 93 97 95 101 
 – härav kvinnor 56 57 60 64 
 – härav män 37 40 35 37 
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Redovisningsprinciper 

Generellt 

Nordiska Ministerrådet baserar årsredovisningen på den modifierade bokföringsprin-
cip som innebär att alla utgifter och intäkter tas upp i det budgetår de hör till. Detta är 
oförändrat jämfört med tidigare år.  

Årsredovisningen är avlagd i överensstämmelse med bokföringsbestämmelserna i 
Nordiska Ministerrådets Ekonomireglemente. Använd bokföringspraxis vad gäller 
värderingsmetoder med mera är oförändrade i förhållande till tidigare år. 

Uppställning av årsredovisningen 

I samband med upprättande av årsredovisningen har utgångspunkt tagits i de aktivi-
tetsområden som är fokus i de mottagna beviljningarna. Där det bedömts relevant har 
drift av enskilda aktivitetsområden specificerats i not. Medel på budgetposterna indelas 
i projektmedel, programliknande aktiviteter, institutioner samt organisationsbidrag.  

Resultaträkningen 

Avgränsning 

Alla intäkter och utgifter som avser aktuell period medräknas i resultaträkningen oav-
sett betalningstidpunkt.  

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till danska kronor efter transaktions-
dagens kurs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas till danska kronor efter 
balansdagens kurs. Valutakursregleringar som uppstår på grund av skillnader i valuta-
kurs på transaktionsdag och balansdag medräknas i resultaträkningen. 
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Inbetalningar från de nordiska länderna  

Respektive lands bidrag till den totala budgeten beräknas på grundval av landets andel av 
ländernas totala bruttonationalinkomst. Länderna inbetalar ett belopp som motsvarar 
aktivitetsramen med avdrag för avgift av lön, nettoränteintäkter samt övriga intäkter. 

Tillbakabetalade medel (föråldrade) 

Medel som inte är använda senast tre år efter beviljande (föråldrade medel) betalas 
enligt Nordiska Ministerrådets ekonomireglemente tillbaka till länderna. Betalningen 
genomförs i samband med tillbakabetalningen av årets resultat, om MR-SAM träffar 
beslut om detta i samband med godkännandet av årsrapporten. 

Tillbakaförda medel 

Tillbakaförda medel är medel som har tillbakaförts från aktiviteter som antingen har ut-
förts till lägre kostnad än beviljat belopp eller som ej har genomförts. Alla tillbakaförda 
medel som inte är föråldrade avseende 3-årsregeln används under verksamhetsåret.  

Avgift av lön 

Nordiska Ministerrådets anställda betalar avgift på lön enligt det interna avgiftssy-
stemet. Avgiften ingår som finansiering av del fastställda utgiftsramen för Nordiska 
Ministerrådets aktiviteter.  

Övriga intäkter 

Andra intäkter innehåller poster av sekundär karaktär i förhållande till Nordiska Mi-
nisterrådets huvudaktiviteter, härunder valutakursregleringar.  

Icke disponerade medel / överförda medel 

De av årets budget ej använda medlen (icke disponerade medel) överförs till kom-
mande års aktiviteter som överförda medel. Enligt ekonomireglementet är dock över-
föringen begränsad till maximalt 15 % av årets budget.  
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Årets resultat 

Årets resultat beräknas som skillnaden mellan de budgeterade och de faktiska beloppen 
på följande poster: avgift av lön, ränteintäkter, övriga intäkter och föråldrade medel.  

Balansräkningen 

Likvida medel 

Likvida medel är behållning i bank. Likvider i utländsk valuta är medräknat i danska 
kronor till balansdagens kurs.  

Fordringar 

Tillgodohavanden upptas normalt till nominellt värde. Vid behov sker nedskrivning 
efter individuell bedömning om risk för förluster. 

Mellanräkning med EU / projektskuld externa EU-projekt 

Mellanräkning med EU avser ingångna kontrakt för drift av projekten Civil Society 
Stability for Belarus (CSSB) och Open Europe Scholarship Scheme (OESS). Förplik-
telse och tillgodohavande för dessa ingångna kontrakt är medtaget i balansen. Tillgo-
dohavande avskrives i takt med att Nordiska Ministerrådet mottar inbetalningar från 
EU, och förpliktelsen nedskrives i takt med utbetalningar till EHU och övriga kon-
traktspartners. 

Periodavgränsningsposter 

Periodavgränsningsposter under tillgångar omfattar avhållna kostnader avseende 
nästa verksamhetsår. Detta utgör normalt förutbetalda omkostnader för hyra, licens-
avtal, med mera. Här finns även årets fordran på länderna för den fullmaktsgaranti 
som tas upp under kortfristig skuld. 

Leverantörsskulder och annan skuld 

Skuld till leverantörer tas upp till nominellt värde. Skuld i utländsk valuta upptas till 
balansdagens kurs.  
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Avsättningar 

Det avsätts medel när Nordiska Ministerrådet har en faktisk förpliktelse, och det är san-
nolikt att infriandet av förpliktelse kommer medföra användning av ekonomiska medel. 
Förpliktelsens belopp avsätts till det belopp förpliktelsen uppskattas att infrias till. 

Investeringar 

Alla investeringar i anläggningstillgångar utgiftsförs fullt ut i anskaffningsåret. 

Överförda medel 

Av mindreförbrukning (icke disponerade medel) på budgetposter kan det överföras 
ett belopp svarande till maximalt 15 % av årets beviljning till efterföljande budgetår. 
Om budgetposten är under 1 MDKK så kan det dock överföras upp till 150 TDKK utan 
att medel beskärs. Medel överförs mellan budgetår på budgetpostnivå enligt princi-
pen att äldst medel används först (FIFO).  

Icke disponerade medel som ej kan överföras enligt ovanstående återbetalas till 
länderna till dess Nordiska Ministerrådet har återbetalt 35 MDKK. Detta sker efter den 
fördelningsnyckel som gällde 2008, och beloppet utgör för 2016 2,2 MDKK (2015: 
6,6 MDKK). 

Fullmaktsgaranti (tilsagnsfuldmagt) 

Det förekommer i undantagsfall att nordiska institutioner har fullmakts att för-
pliktiga medel i kommande års budget, och att då dessa medel garanteras av mi-
nisterrådet upp till ett maximalt belopp. Den del av fullmakten som faktiskt har 
förpliktigats av institutionen tas upp som skuld i ministerrådets balansräkning, 
och motsvarande belopp tas upp som fordran på länderna som periodavgräns-
ningspost. Vid normal fortsatt drift infrias aldrig varken fullmaktsgaranti eller 
fordran på länderna. Fullmaktsgaranti har existerat i ett flertal år men tas upp i 
balansräkningen första gången 2016. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt indirekt metod, och likviditet består av bank-
tillgodohavanden. 

 



 
 

34 Nordiska Ministerrådets samlade verksamhet – Årsrapport för 2016 

 

Resultaträkning 

(TDKK) Not 2016 Budget 2016 2015 

INTÄKTER 
    

Länderna 
    

Bidrag från de nordiska länderna 1 914 646 914 646 918 181 

Andra intäkter 
    

Tillbakaförda medel (föråldrade) 2 6 165 0 21 399 
Avgift av lön  12 902 12 500 12 975 
Ränteintäkter  3 246 300 272 
Övriga intäkter  1 917 100 0 
Medel beskurna efter 15 % regeln 4, 22 2 239 0 6 599 
Summa intäkter  938 115 927 546 959 425 

 

Valutakursförluster, ränteutgifter och övriga utgifter  -370 0 -8 286 

Netto finansiering av årets aktiviteter  937 745 927 546 951 139 

UTGIFTER 
    

Projektmedel 5 139 176 133 814 132 374 
Programliknande aktiviteter 6 427 234 406 402 454 577 
Institutioner 7 278 924 278 594 290 987 
Organisationsbidrag 8 24 595 15 026 18 533 
Tillbakaförda medel (ej föråldrade) 9 -30 018 0 -64 796 
Ministerrådets kontor i Ryssland och Baltikum 10 15 926 15 560 21 330 
Ministerrådets sekretariat 11, 12 77 827 78 150 77 051 
Ministerrådets publikationsavdelning 13 142 0 -38 
Summa utgifter  933 806 927 546 930 018 

 

Ändring överförda medel 
    

Sekretariat, publikation och kommunikation  14 181 0 547 
Icke disponerade medel 15 -6 441 0 1 217 
Summa ändring överförda medel  -6 260 0 1 764 

 

Årets resultat  16 10 199 0 19 357 

 
Nordiska Ministerrådets samlade budget var 2016 totalt 928 MDKK (2015: 932 MDKK). 
Det motsvarar en reduktion med 1 % (i 2015 års prisnivå). Budgetreduktionen fördelades 
på MR-SAM med 60 % och MR-U med 40 %.  

Budgeten finansieras primärt med inbetalningar från länderna, som 2016 utgjorde 
915 MDKK. Därutöver tillkommer intäkter från intern avgift på lönutbetalningar, rän-
teintäkter, medel beskurna enligt ekonomireglementets §20, samt övriga intäkter. 
2016 var summan av dessa intäkter 23 MDKK (budget 2016: 13 MDKK). Skillnaden 
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mellan dessa belopp utgör årets resultat; ett överskott på 10 MDKK som kan återbeta-
las till länderna. Överskottet utgörs i huvudsak av föråldrade projektmedel som inte är 
använda inom treårsfristen. 

Enligt Nordiska Ministerrådets ekonomireglemente kan årets resultat betalas till-
baka till länderna om MR-SAM i samband med årsrapportens godkännande så beslu-
tar. En eventuell återbetalning sker utifrån samma fördelningsnyckel som användes 
vid beräkningen av ländernas bidrag för budgetår 2016. 

Av ekonomireglementet framgår även att icke disponerade medel överstigande 
15 % av årets beviljning ska tillbakabetalas till länderna. För budgetposter under 1 
MDKK gäller dock att det alltid kan överföras 150 TDKK till efterföljande år. Tillbaka-
betalningen till länderna ska ske till dess Nordiska ministerrådet har återbetalt den 
ramutvidgning på 35 MDKK som företogs 2008 för att finansiera globaliseringsinitiati-
ven. Det kommer efter betalning för 2016 att ha tillbakabetalats totalt 32,6 MDKK. 

Utgifter till projekt, programliknande aktiviteter, institutioner och organisations-
bidrag utgjorde 2016 totalt 869,9 MDKK (2015: 896,5 MDKK). Till drift av Nordiska 
Ministerrådets Sekretariat samt publikations- och kommunikationsavdelningen an-
vändes 78,0 MDKK (2015: 77,0 MDKK). 

Av totalt använda medel användes 14,4 % på projekt (2015: 13,3 %), 44,3 % till 
programliknande aktiviteter (2015: 45,7 %), 28,9 % till utbetalningar till de nordiska 
institutionerna (2015: 29,2 %), 2,6 % till bidrag till organisationer (2015: 1,9 %) och 
1,7 % till Nordiska Ministerrådets kontor i Baltikum (2015: 2,14 %). De resterande 
8,1 % användes till driften av Nordiska Ministerrådets sekretariat samt publikations- 
och kommunikationsavdelningen (2015: 7,8 %).  

De totala utgifterna (exkl. räntor) utgjorde 2016 totalt 934 MDKK (2015: 
930 MDKK). 
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Balansräkning per 31:e december 

Tillgångar (TDKK) Note 2016 2015 

Omsättningstillgångar    

Likvida medel    
Innestående i bank 17 186 871 182 655 
  186 871 182 655 

Fordringar    

Personalfordringar  149 424 
Förskottsbetald lön 18 3 431 3 477 
Övriga fordringar 19 10 028 15 019 
Mellanräkning med EHU Trust Fund  625 263 
Mellanräkning med EU  774 3 348 
Periodavgränsningsposter  20 73 561 9 774 
  88 568 32 292 

 

Summa omsättningstillgångar  275 439 214 947 

Summa tillgångar  275 439 214 947 

 
Likvida medel utgjorde per 31.12.2016 totalt 187 MDKK (2015: 183 MDKK). Samar-
betsministrarna beslutade 2007 att reducera likviditeten med 70 MDKK genom en re-
duktion av inbetalningarna under 2008. För att hålla likviditeten på en låg nivå har 
MR-SAM beslutat att ländernas inbetalningar sker åtta gånger årligen, i början och 
slutet av varje kvartal. 
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Skulder (TDKK) Note 2016 2015 

Eget kapital 21   

Årets resultat  7 960 12 758 
Tillbakabetalning av utökad ram  2 239 6 599 
Reducerad inbetalning  -70 000 -70 000 
Tidigare avskrivet krav på länderna  -50 000 -50 000 
Summa eget kapital  -109 801 -100 643 

 

Överförda medel    

Icke disponerade medel 15 11 182 17 623 
Icke använda medel (sekretariat och publikation) 14 25 643 25 462 
Summa överförda medel   36 595 43 085 

 

Kortfristig skuld    

Leverantörer  21 906 9 755 
Skyldiga omkostnader 22 792 727 
Fullmaktsgaranti 23 41 187 0 
Personalförpliktelser  3 690 3 775 
Avsättningar 24 2 200 1 850 
Projektskuld – EU projekt 25 289 3 122 
Projektskuld – NMR projekt 26 278 350 253 276 
Summa kortfristig skuld  348 415 272 505 

 

Summa skulder  275 439 214 947 

Ytterligare upplysningar 27   

 
Nordiska Ministerrådets eget kapital utgjorde 31.12.2016 totalt -110 MDKK. Det nega-
tiva egenkapitalet har uppstått på grund av ovan nämnda reduktion av inbetalningar 
samt tidigare avskrivet krav på länderna. Därtill läggs årets resultat. Det negativa 
egenkapitalet ska i enlighet med ekonomireglementet utjämnas genom inbetalningar 
från länderna när likviditeten så kräver. 

Icke disponerade medel utgör vid utgången av 2016 totalt 11,0 MDKK vilket är 
lägre än föregående år (2015: 17,6 MDKK, där cirka 4,5 MDKK härrör sig från projekt 
som avslutades i Ryssland på grund av den politiska situationen). Medlen ingår i finan-
siering av aktiviteter 2017, och en översikt över icke disponerade medel finns i bilaga 1. 
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Kassaflödesanalys 

Driftens likviditetspåverkan (TDKK) 2016 2015 

Årets resultat 
  

Intäkter 937 745 951 139 
Utgifter -933 806 -930 018 

Driftsaktiviteter 
  

Fordringar, periodavgränsningsposter och förutbetalningar -58 488 34 039 
Mellanräkning med EU 2 574 10 769 
Kortfristig skuld 53 670 -35 118 
Projektskuld – externa projekt -2 833 -13 177 
Projektskuld – NMR projekt 25 074 65 406 
Mellanräkning med EHU Trust Fund -362 188 

Kontantström från driftssaktiviteter 23 573 83 228 

Finansering och investering   
Resultat tillbakabetalt till länderna -19 357 -25 544 

Kontantström från finansering -19 357 -25 544 

Likvid behållning 1/1 182 655 124 971 
Kontantström från driftsaktiviteter 23 573 83 228 
Kontantström från finansiering -19 357 -25 544 

Likvid behållning 31/12 186 871 182 655 
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Noter 

(TDKK) 

1. Bidrag från de nordiska länderna 

Ländernas bidrag 2016 och 2015 utgjorde: 
 2016 Andel 2015 Andel 

Danmark 177 441 19,4 % 183 636 20,0 % 
Finland 143 599 15,7 % 142 318 15,5 % 
Island 7 317 0,8 % 6 427 0,7 % 
Norge 295 431 32,3 % 289 226 31,5 % 
Sverige 290 858 31,8 % 296 573 32,3 % 

Summa 914 646 100,0 % 918 181 100,0 % 

2. Tillbakaförda medel (föråldrade) 

Medel som återstår på ett projekt tre år efter disponeringsårets start är enligt eko-
nomireglementet föråldrade. Oftast handlar det om att förvaltningsorganet ej kun-
nat genomföra hela projektet i tid, eller att projektet kunnat genomföras till en 
lägre kostnad än budgeterat. Dessa återförda medel blir en del av ministerrådets 
resultat, som återbetalas till länderna om MR-SAM så beslutar i samband med god-
kännande av årsrapporten. 
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3. Ränteintäkter och övriga intäkter 

Ränteintäkter består av ränta på likvidbehållning på konton hos Nordea. Övriga intäk-
ter består primärt av valutakursvinster då likvida behållningar räknats om till balans-
dagens kurs. Konton i DKK, EUR och SEK har under året haft negativ ränta. 

4. Medel beskurna efter 15 %-regeln 

Medel beskurna efter ekonomireglementets 15 %-regel används till att reducera den 
ramutvidgning på 35 MDKK som genomfördes 2008. Totalt har nu ramutvidgningen 
reducerats med 32,6 MDKK inklusive medel för 2016. 

Beskurna medel fördelat per ministerråd: 
 

  2016 2015 2014 2013 2012 

Samarbetsministrarna 1 505 6 229 4 169 6 009 4 371 
MR – Kulturpolitik 0 342 306 0 0 
MR – FJSL 0 0 103 0 0 
MR – Utbildning och forskning  0 0 56 364 691 
MR – Näring, Energi och Regionalpolitik 0 0 37 0 0 
MR – Miljö 0 0 84 0 0 
MR – Lagstiftning 734 28 45 0 0 

Summa 2 239 6 599 4 800 6 373 5 062 
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5. Projektmedel 

De använda projektmedlen fördelat per ministerråd:  
 2016 2015 

Prioriteringsbudget 20 537 9 622 
Samarbetsministrarna 13 724 15 188 
Internationellt samarbete 23 839 25 547 
MR-Utbildning och forskning 12 198 13 515 
MR-Social- och hälsovårdspolitik 11 708 11 524 
MR-Kultur 11 589 9 988 
MR-FJSL 12 744 14 236 
MR-Jämställdhet 7 762 7 233 
MR-NER 13 077 13 152 
MR-Miljö 4 433 5 515 
MR-Arbetsmarknad 2 565 2 543 
MR-Ekonomi och finanspolitik 2 069 1 716 
MR-Lagstiftning 2 817 1 882 
Globalisering 116 713 

Summa 139 176 132 374 

6. Programliknande aktiviteter 

Programliknande aktiviteter innehåller samarbetsorgan, program, bidragsordningar 
och arbetsgrupper.  

Använda medel fördelar sig per ministerråd:  
 

 2016 2015 

Prioriteringsbudget 63 161 83 900 
Samarbetsministrarna 14 591 13 576 
Internationellt samarbete 43 731 51 305 
MR-Utbildning och forskning 108 055 105 748 
MR-Social- och hälsovårdspolitik 9 962 9 795 
MR-Kultur 104 847 110 298 
MR-FJSL 9 073 7 287 
MR-Jämställdhet 2 581 2 538 
MR-NER 25 582 25 101 
MR-Miljö 36 732 36 395 
MR-Arbetsmarknad 8 919 8 482 
Globalisering 0 152 

Summa 427 234 454 577 
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7. Institutioner 

De nordiska institutionerna mottog basbeviljning i DKK under räkenskapsåren 2016 och 
2015. För ytterligare information om institutionernas ekonomi hänvisas till bilaga 2.  
 

 2016 2015 

NordForsk 104 153 111 296 
Nordisk Välfärdscenter (NVC) 19 794 20 335 
Norden hus på Färöarna (NHFÖ) 13 692 13 490 
Nordens hus i Reykjavik 9 880 8 862 
Nordens institut på Grönland (NAPA) 6 417 6 322 
Nordens institut på Åland (NIPÅ) 2 973 2 944 
Kulturkontakt Nord (KKN) 11 257 11 150 
NORDICOM*  3 025 
Nordisk Genressource Center 19 484 20 016 
Nordisk Innovation 70 326 72 471 
Nordisk Energiforskning (NEF) 6 261 6 452 
Nordregio 11 284 11 254 
Institutet för vidareutbildning inom arbetsmiljö (NIVA) 3 403 3 370 

Summa 278 924 290 987 

*NORDICOM är från och med 1. januari 2016 omlagt från att vara institution till samarbetsorgan. 

8. Organisationsbidrag 

 2016 2015 

Föreningarna Nordens Förbund 3 282 3 227 
Bidrag till Västnorden 737 725 
NORDICOM 2 944  
Prioriterade verksamheter 2 803  
Samiskt samarbete 3 822 3 758 
Svanen 4 270 4 199 
NORA 6 737 6 624 

Summa 24 595 18 533 
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9. Tillbakaförda medel (ej föråldrade)  

Tillbakaförda medel är medel från aktiviteter som har avhållits till en lägre kostnad än 
det beviljade beloppet, eller från aktiviteter som ej har genomförts. Följande belopp 
blev tillbakafört under 2016 respektive 2015. Då medlen ej är förfallna enligt 3-årsregeln 
används de under året till finansiering av Nordiska Ministerrådets aktiviteter.  

 
 2016 2015 

Projekt -13 097 -21 578 
Programliknande aktiviteter -16 834 -43 218 
Institutioner och kontor  -28 -17 
Organisationsbidrag 59 0 

Summa -30 018 -64 796 

10. Ministerrådets kontor i Ryssland och Baltikum 

Följande belopp har använts 2016 respektive 2015.  
 

 2016 2015 

Sankt Petersburg och Kaliningrad 2 793 9 146 
Estland 4 215 3 850 
Lettland 4 409 4 100 
Litauen 4 290 3 850 
Tvärgående insatser och projekt 214 384 

Summa 15 921 21 330 

 
Aktiviteterna i kontoren i Ryssland har reducerats till ett minimum från2015 på grund 
av den politiska situationen i landet och de konsekvenser detta haft för Ministerrådets 
verksamhet. Det finns fortsatt en representation i Sankt Petersburg som upprätthåller 
det minimum av aktiviteter som följer av samarbetsavtal med ryska myndigheter. I 
2016 är driftsomkostnader avsevärt lägre, och många aktiviteter har flyttats till exter-
na förvaltningsorgan. 
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11. Ministerrådets sekretariat 

Nordiska Ministerrådets sekretariat har budgetpost nummer 1-0180 i Nordiska Mi-
nisterrådets budget. 

 
 2016 Budget 2016 2015 

Intäkter 
   

Nordiska Ministerrådets budget 78 150 78 150 77 560 
Övriga intäkter 10 977 9 500 12 015 
Summa intäkter 89 127 87 650 89 575 

Utgifter 
   

Personalrelaterade omkostnader -51 949 -50 453 - 51 728 
Lokaler och andra sekretariatsomkostnader -21 239 -22 218 - 22 176 
Verksamhets- och kompetensutveckling -5 140 -4 018 - 4 540 
Kommunikationsavdelningen -10 475 -10 000 - 10 650 
Summa utgifter -88 804 -86 718 - 89 094 

Årets resultat 323 932 481 

Årets budget 78 150 78 150 77 560 
Faktiskt använt av icke disponerade medel -323 -932 -481 

Summa 77 827 77 218 77 079 

 
Sekretariatets intäkter består primärt av administrationsbidrag från Nordiska Kultur-
fonden (baserat på 5 årsverk), Nordiska Rådet (baserat på 15 årsverk), Kommunikat-
ionsavdelningen (baserat på 15 årsverk) samt från projektanställda medarbetare (upp-
krävs för de som är anställda i projekt i sekretariatet mer än tre månader). I årets re-
sultat för sekretariatet ingår kostnadstäckning av kommunikationsavdelningens ne-
gativar resultat för året.   
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12. Ministerrådets kommunikationsavdelning 

Kommunikationsavdelningen tillvaratar både det dagliga och det långsiktiga arbetet 
med kommunikations- och informationsverksamhet samt tolkning i Nordiska Minister-
rådet och Nordiska Rådet. Kommunikationsavdelningen finansieras av Nordiska Mi-
nisterrådet med 60 % och av Nordiska Rådet med 40 %. Årets underskott om 475 TDKK 
täcks av Ministerrådets sekretariat och resultatet ingår därför som en del av not 11. 
 

 2016 Budget 2016 2015 

Intäkter 
   

Nordiska Ministerrådets budget 10 000 10 000 10 097 
Nordiska Rådets budget 6 200 6 200 6 200 
Summa intäkter 16 200 16 200 16 297 

Utgifter 
   

Personalrelaterade omkostnader 9 166 8 970 8 757 
Administration 3 694 3 650 3 414 
Web 843 850 594 
Andra utgifter 2 972 1 630 3 489 
Summa utgifter 16 675 16 200 16 254 

Årets resultat -475 0 43 

Årets resultat -475 0 43 
 – Härav Nordiska Rådet 0 0 14 

Årets intäkt -475 0 29 

13. Ministerrådets publikationsavdelning 

Publikationsavdelningen optimerar distribution och förmedling av Nordiska Minister-
rådets publikationer mot ett flertal målgrupper, härunder särskilt ämbetsmän och po-
litiker, forskare och studerande samt NGO, näringsliv och media. Grafisk formgivning 
utförs även av en rad andra produkter såsom utställningsmaterial, merchandise, inne-
håll till sociala medier och mallar. Därutöver ges råd och information om organisat-
ionens visuella identitet, och designmanualen hålls löpande uppdaterad. 

Enheten täcker sina utgifter genom försäljning av service och publikationer, och 
omsättningen kommer till största del från intern fakturering till Nordiska Ministerrådet, 
samt till Nordiska Rådet, institutioner och samarbetsorgan. Alla publikationer är fritt 
tillgängliga för nedladdning i PDF-format (open access), medan tryckta publikationer 
säljs via NMRs distributör samt som e-böcker via ett antal internationella kanaler.  
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 2016 Budget 2016 2015 

Intäkter 
   

Omsättning 4 057 4 535 4 679 
Summa intäkter 4 057 4 535 4 679 

Utgifter 
   

Personalrelaterade omkostnader -2 026 -2 080 -2 101 
Publiceringsutgifter -1 933 -2 205 -2 340 
Övriga utgifter  -240 -200 -201 
Summa utgifter -4 199 -4 485 -4 642 

Årets resultat -142 50 38 

14. Överförda medel (sekretariat, kommunikation och publikation)  

Icke använda medel för sekretariat, kommunikation och publikation kan uppställas 
enligt nedanstående.  
 

  Sekretariat  
(not 11) 

Kommunikation 
(not 12) 

Publikation  
(Not 13) 

TOTAL 

 

Överförda medel 1.1.2016 27 164 0 -1 702 25 462 
Årets resultat 798 -475 -142 181 

Överförda medel 31.12.2016 27 962 -475 -1 844 25 643 

15. Icke disponerade medel 

De per 31/12 icke disponerade medlen kan sammanställas: 
 

  2016 2015 Skillnad 

Budget 927 546 931 782 -4 236 
+ överfört från tidigare år 17 622 16 405 1 217 
+ tillbakaförda medel från projekt 30 018 64 796 -34 778 
 - använda medel -964 004 -995 361 31 357 

Summa icke disponerade medel 11 182 17 622 -6 441 

 
De icke disponerade medlen (mindreförbrukning på budgetposter av projektmedel, 
program och organisationsbidrag) används till finansiering av kommande års aktivite-
ter på budgetpostnivå. Enligt ekonomireglementets §20 kan oanvända medel sva-
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rande till maximalt 15 % av årets budget (per budgetpost) överföras till kommande år. 
Resterande medel beskärs och ska återbetalas till länderna (se även not 4 och 21).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Årets resultat 

Årets resultat kan sammanställas enligt följande: 
 

 Resultat 2016 Budget 2016 Forskel 

Avgift på lön 12 902 12 500 402 
Ränteintäkter och övriga intäkter 1 880 300 1 580 
Ränteutgifter och övriga utgifter -86 0 -87 
Övriga intäkter 0 100 -100 
Tillbakabetalda (föråldrade) medel 6 165 0 6 165 

Summa 20 860 13 600 7 961 
Medel beskurna efter 15 %-regeln   2 239 

Årets resultat   10 199 
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17. Likvida medel 

Nordiska Ministerrådet hade vid utgången av 2016 totalt 186 871 TDKK innestående 
hos Nordea A/S. Den relativt höga behållningen i slutet av året beror på att ländernas 
betalning för Q4 inbetalas i slutet av året. I starten av 2017 reduceras likviditeten 
snabbt på grund av stora utbetalningar till institutioner och projekt. Under 2016 har 
likviditeten i DKK under perioder varit under press, vilket har medfört att utbetalning-
ar av projektmedel har fått senareläggas till dess nya inbetalningar gjorts från länder-
na. För att säkra sekretariatets likviditet under 2016 har drygt 94 MDKK av Nordforsks 
basbeviljning hållits kvar hos sekretariatet. Likviditetens utveckling har under de sen-
aste 10 åren utvecklats enligt nedanstående graf. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Förskottsbetald lön 

Anställda i Nordiska Ministerrådet på nordiska villkor har förskottsbetald lön. Den för-
utbetalda lönen i balansräkningen motsvarar januarilönen året efter, som har utbe-
talts i slutet av december.  
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19. Övriga fordringar 

Övriga fordringar består primärt av tillgodohavande av moms hos Danska Utrikesmi-
nisteriet, periodiserade projektutbetalningar samt mellanräkning med Nordiska Rå-
det, Nordiska Kulturfonden samt Nordiska Ministerrådets kontor i Baltikum.  

20. Periodavgränsningsposter  

Periodavgränsningsposter består av upplupna intäkter, förutbetalda kostnader samt 
fullmaktsgarantier. Posten består till stor del av fullmaktsgaranti för institutionen 
Nordisk Innovation om 41,2 MDKK (se not 23) samt försenad landinbetalning från 
Norge för 2016 om 28,7 MDKK. 

21. Eget kapital 

I 2001 beslutade länderna att likviditeten i Nordiska Ministerrådet över ett antal år 
skulle reduceras, och det blev under perioden 2001–2005 tillbakahållit inbetalningar 
från länderna om totalt 50 MDKK. MR-SAM beslutade 22/5 2008 att ändra ekonomi-
reglementet så att denna Ministerrådets fordran på länderna avvecklades. I stället 
framgår den reducerade inbetalningen från länderna som ett negativt egenkapital, 
och MR-SAM beslutade samtidigt att det negativa egenkapitalet skall visas i en not 
fördelat per land. MR-SAM beslutade vidare att det av noten ska framgå att länderna 
ansvarar för att det negativa egenkapitalet ska utjämnas genom inbetalning från län-
derna, när ministerrådets likviditet så kräver.  

I samband med budget 2008 blev ytterligare 70 M DKK av årets aktiviteter finan-
sierat genom en reduktion av ministerrådets egenkapital. Det har sedan 2008 inte 
skett någon reglering av det negativa egenkapitalet, och årliga överskott har i peri-
oden 2008–2015 tillbakabetalats till länderna. Det samlade egenkapitalet var alltså vid 
ingången av 2016 -100 643 MDKK, vilket efter tillbakabetalning av resultatet för 2014 
om 19 357 MDKK reducerats till -120 MDKK. Per 31:e december 2016 utgör det egna 
kapitalet totalt -109 801 MDKK och fördelas mellan länderna enligt följande:  
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 Andel av  
resultat 2016 

 

Tillbakabetal-
ning ram- 

utvidgning 
2016 

Reduktion av 
finansiering 

2008 

Avskrivet krav 31/12 2016 

Danmark 1 544 508 -15 526 -11 090 -24 564 
Finland 1 250 401 -12 453 -8 895 -19 697 
Island 64 29 -532 -380 -819 
Norge 2 571 596 -20 419 -14 585 -31 837 
Sverige 2 531 705 -21 070 -15 050 -32 884 

Summa 7 960 2 239 -70 000 -50 000 -109 801 

Saldo per 31/12 2015 -100 643 SALDO PER 31/12 2016 -109 801 

 
Från och med räkenskapsåret 2009 kommer ej disponerade medel som ej kan överfö-
ras till efterföljande år tillbaka betalas till länderna till det att Nordiska Ministerrådet 
har tillbakabetalat 35 MDKK. Medlen betalas till länderna enligt den år 2008 gällande 
fördelningsnyckeln. Beloppen fördelas mellan länderna enligt följande:  

 
   Beskuret  

(15 % regeln) 

2016 

Beskuret 
 (15 % regeln) 

2015 

Beskuret 
 (15 % regeln) 

2014 

Beskuret 
 (20 % regeln) 

2009–2013 

Totalt per 
31/12 2016 

Danmark 508 1 498 1 090 4 302 7 398 
Finland 401 1 181 860 3 393 5 835 
Island 29 86 63 246 424 
Norge 596 1 755 1 277 5 041 8 688 
Sverige  705  2 079 1 510 5 971 10 265 

SUMMA 2 239 6 599 4 800 18 953 32 590 

22. Skyldiga omkostnader 

Beloppet består av omkostnader som härrör sig till verksamhetsåret 2016 men där 
faktura mottagits under 2017.  

23. Fullmaktsgaranti 

Det förekommer i undantagsfall att nordiska institutioner har fullmakt att förpliktiga 
medel i kommande års budget, och att då dessa medel garanteras av ministerrådet 
upp till ett maximalt belopp (på danska: tilsagnsfuldmagt). Den del av fullmakten som 
faktiskt har förpliktigats av institutionen tas upp som skuld i ministerrådets balans-
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räkning, och motsvarande belopp tas upp som fordran på länderna som perio-
davgränsningspost. Vid normal fortsatt drift infrias aldrig varken fullmaktsgaranti eller 
fordran på länderna. Det är för närvarande institutionen Nordisk Innovation som har 
en fullmaktsgaranti som uppgår till maximalt 70 MDKK, och nyttjat belopp för 2016 är 
41,2 MDKK. 

24. Avsättningar 

Nordiska Ministerrådet har vid avflyttning från hyrda lokaler en förpliktelse att åter-
ställa lokalerna i ursprungligt skick. Kostnader för detta har efter sex års hyra beräk-
nats till 2 200 TDKK.  

25. EU-projekt 

Nordiska Ministerrådet genomför i samarbete med- och med finansiering från EU föl-
jande projekt:  

 
EU projekt EUR 

Civil Society Stability for Belarus – part two (CSSB) 3 999 613 
Open Europe Scholarship Scheme (OESS) 3 999 981 
European Scholarship Scheme for Young Belarusians (ESSYB) 7 924 935 

 
I tillägg till ovanstående bidrar SIDA till Civil Society Stability for Belarus projekten 
med totalt 5,9 MSEK.  

I januari 2014 beslutades att flytta administrationen av EU-projekten relaterade 
till Vitryssland till NMR’s kontor i Vilnius (OESS och ESSYB). För dessa EU-projekt 
finns en skuld om 548 TDKK till NMR kontor i Vilnius upptagen under balansposten 
Övriga Fordringar.  
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26. Projektskuld – NMR-projekt 

Skuld gällande Nordiska Ministerrådets projekt kan sammanställas:  
 

 2016 2015 

Skuld 1/1 253 277 187 871 
+ Disponerade medel/projektförpliktelser 820 130 846 052 
 – Tillbakaförda medel -30 018 -64 796 
 – Utbetalda medel -765 038 -715 850 

Summa projektskuld 31/12  278 350 253 277 

 
I ovanstående ingår del av basisbeviljning till Nordforsk som innehållits hos NMR på 
grund av låg likviditet hos NMR och hög likviditet hos Nordforsk under perioden, drygt 
94 MDKK. 

27. Ytterligare upplysningar 

Nordiska Ministerrådet har per 31/12-2010 ingått ett åttaårigt hyreskontrakt gällande 
lokalerna på Ved Stranden 18 i Köpenhamn. Den samlade förpliktelsen för resterande 
del av kontraktsbunden hyresperiod är från 31/12-2016 två år, och uppgår till 12 
MDKK. Från 30/6-2018 är uppsägningstiden 6 månader löpande. 
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Bilaga 1: Icke disponerade medel 

  Budget 
 2016 

+ 

Tilbageført 
 i 2016 

+ 

Ovf.  
fra 2015 

+ 

Midler til 
 rådighet 

= 

Anvendt  
i 2016 

- 

Ikke disp.  
midler 

+ 

       

MR Samarbejdsministrene 253 984 000 17 516 262 10 823 919 282 324 181 277 793 323 4 530 859 
 

Prioriteringsbudget 75 641 000 6 586 836 3 842 347 86 070 183 83 697 719 2 372 464 

 Projektmidler 19 704 000 1 217 146 533 801 21 454 947 20 536 680 918 266 
1-8110 Testcenter  56 159 0 56 159 56 159 0 
1-8112 Elmarknaden  73 653 0 73 653 63 188 10 465 
1-8118 Särskilda prioriteringer 

Grön  
 282 000 0 282 000 282 000 0 

1-8410 Politiska prioriteringar 6 102 000 805 333 533 801 7 441 134 6 755 333 685 801 
1-8411 Politiske initiativer i nær-

omr 
3 432 000  0 3 432 000 3 210 000 222 000 

1-8420 Profilering og positionering 10 170 000  0 10 170 000 10 170 000 0 
         Programlignende aktiviteter 55 937 000 5 369 690 3 308 546 64 615 236 63 161 039 1 454 197 
1-8001 NordMin   337 161 337 161 187 161 150 000 
1-8004 Lärande på arbetsplats  2 459 147 0 2 459 147 2 309 147 150 000 
1-8005 Den nordiska spellistan 2 034 000  30 000 2 064 000 2 000 000 64 000 
1-8006 Välfärdsvakten 3 051 000  0 3 051 000 3 051 000 0 
1-8007 Bioekonomi-initativet 10 170 000 781 392 1 085 000 12 036 392 12 036 392 0 
1-8008 Vækst 4 068 000  360 000 4 428 000 4 416 000 12 000 
1-8009 Velfærd 4 068 000  60 000 4 128 000 4 000 000 128 000 
1-8010 Værdier 4 577 000 526 067 68 000 5 171 067 5 026 067 145 000 
1-8011 Det blå Arktis 2 543 000  38 000 2 581 000 2 500 000 81 000 
1-8012 Statistisk utredning över 

nord 
3 814 000  0 3 814 000 3 750 000 64 000 

1-8013 Forskarutbyte mellan de  
nordis 

763 000  0 763 000 746 000 17 000 

1-8014 Miljömärkning Svanen,  
cirkulär 

763 000  0 763 000 750 000 13 000 

1-8015 Ett innovativt och öppet 
Norde 

2 288 000  0 2 288 000 2 288 000 0 

1-8016 Nordisk vägkarta för Blå 
Bioek 

2 288 000  0 2 288 000 2 250 000 38 000 

1-8017 Socio-ekonomisk nytta  
av arkti 

1 526 000  0 1 526 000 1 500 000 26 000 

1-8018 The Rising North 3 814 000  0 3 814 000 3 814 000 0 
1-8111 Uddannelse og forskning  

inden  
 124 134 0 124 134 59 400 64 734 

1-8113 Grønne tekniske normer og 
stan 

 677 263 0 677 263 527 263 150 000 

1-8114 Grøn offentlig indkøb  50 469 0 50 469 50 469 0 
1-8115 Utveckla tekniker och  

metoder  
 
x 

 418 0 418 0 418 
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  Budget 
 2016 

+ 

Tilbageført 
 i 2016 

+ 

Ovf.  
fra 2015 

+ 

Midler til 
 rådighet 

= 

Anvendt  
i 2016 

- 

Ikke disp.  
midler 

+ 

x x 

1-8210 Hållbar nordisk välfärd  428 981 1 302 384 1 731 365 1 581 365 150 000 
1-8212 Välfärd och kost   28 000 28 000 0 28 000 
1-8311 Kultur og kreativitet -  

KreaNo 
 163 969 0 163 970 163 970 0 

1-8313 Ny Nordisk Mad  128 217 0 128 217 128 217 0 
1-8510 Nye tværgående initiativer 10 170 000 29 634 0 10 199 634 10 026 589 173 045 
 x       

Nordisk Ministerråds  
fællesaktiviteter 

31 274 000 1 374 318 1 191 721 33 840 039 32 334 194 1 505 845 

 x       
 Projektmidler 19 907 000 920 293 970 483 21 797 777 20 524 385 1 273 392 
1-0435 Generalsekreterarens  

disponeri 
419 000 67 090 20 009 506 099 380 000 126 099 

1-0460 Holdbart Norden 3 077 000 605 408 45 437 3 727 845 3 519 363 208 483 
1-1011 Informationsaktiviteter 5 250 000 199 400 353 103 5 802 503 5 406 649 395 854 
1-1012 Norden i Fokus 4 362 000 48 395 550 540 4 960 935 4 417 979 542 956 
1-1030 Hallo Norden 6 799 000 0 1 394 6 800 395 6 800 395 0 
 x       
 Programlignende aktiviteter 7 348 000 454 024 221 238 8 023 262 7 790 809 232 453 
1-1036 Grænsehindringsråd 4 972 000 193 925 208 040 5 373 965 5 290 660 83 305 
1-1050 Tjänstemannautbyte 1 173 000 260 099 13 198 1 446 297 1 297 149 149 148 
1-2534 Bidrag til Nordisk  

sommarunive 
1 203 000  0 1 203 000 1 203 000 0 

 x       
 Organisationsbidrag 4 019 000 0 0 4 019 000 4 019 000 0 
1-0410 Föreningarna Nordens  

Förbund 
3 282 000 0 0 3 282 000 3 282 000 0 

1-0425 Bidrag til Grönland 737 000  0 737 000 737 000 0 
 x       

Internationalt samarbejde 68 919 000 9 439 397 5 789 851 84 148 248 83 495 698 652 550 

 x       
 Projektmidler 21 225 000 2 112 519 928 455 24 265 974 23 838 830 427 144 
1-0850 Internationellt samarbete 1 783 000 102 546 139 865 2 025 411 1 893 133 132 278 
1-0870 Arktisk samarbeidsprogram 8 864 000 827 040 174 297 9 865 337 9 747 538 117 799 
1-0910 Politiske initiativer  23 888 0 23 888 0 23 888 
1-0960 NGO-virksomhed i Øster-

søregion 
6 432 000 568 534 1 781 7 002 315 6 849 288 153 026 

1-0980 Partnerskab og grænsere-
gionalt 

2 517 000 590 510 372 212 3 479 722 3 479 570 152 

1-0990 Samarbejde med Nordens 
naboer  

1 629 000 0 240 300 1 869 300 1 869 300 0 

 x       
 Programlignende aktiviteter 32 134 000 7 299 148 4 478 304 43 911 453 43 730 879 180 574 
1-0820 Kunskapsuppbyggning och 

nätver 
27 560 000 7 165 600 4 143 300 38 868 900 38 688 326 180 574 

1-0950 Hvideruslandsaktiviteter 4 574 000 133 548 335 004 5 042 553 5 042 552 0 
 x       
 Institutioner 15 560 000 27 730 383 091 15 970 822 15 925 989 44 833 
1-0810 Ministerrådets kontorer i 

Estl 
15 560 000 27 730 0 15 587 730 15 542 897 44 833 

1-0970 Ministerrådets kontorer i 
Nord 

 0 383 092 383 092 383 092 0 
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  Budget 
 2016 

+ 

Tilbageført 
 i 2016 

+ 

Ovf.  
fra 2015 

+ 

Midler til 
 rådighet 

= 

Anvendt  
i 2016 

- 

Ikke disp.  
midler 

+ 

x x       

Globaliseringsinitiativer 0 115 712 0 115 712 115 712 0 

 x       
 Projektmidler 0 115 712 0 115 712 115 712 0 
1-2020 Globaliseringsforum/Grøn 

Vækst 
 50 914 0 50 914 50 914 0 

1-2065 Främjandet av högre ut-
bildning 

 64 734 0 64 734 64 734 0 

1-2070 God uppläring av unga och 
vuxn 

 63 0 63 63 0 

x x       

Aktiviteter med selvstendigt regnskab 78 150 000 0 0 78 150 000 78 150 000 0 

 x       
 I alt 78 150 000 0 0 78 150 000 78 150 000 0 
1-0180 Ministerrådets sekretariat 

(NM 
78 150 000 0 0 78 150 000 78 150 000 0 

 x       

MR-U, MR-S, MR-A 275 490 000 5 013 025 2 011 140 282 514 165 280 756 487 1 757 679 

x x       
MR-U 222 919 000 1 562 400 1 346 859 225 828 259 224 406 210 1 422 049 
x x       
 Projektmidler 10 879 000 1 562 400 704 528 13 145 927 12 197 636 948 292 
2-2505 Dispositionsmedel  

Utbildning o 
3 316 000 1 111 429 89 512 4 516 941 4 149 092 367 849 

2-2544 Det nordiske  
sprogsamarbejde 

6 997 000 0 580 443 7 577 443 6 997 000 580 443 

2-2553 Politikudvikling,  
Videnssamfun 

566 000 300 000 34 573 900 573 900 573 0 

2-2560 Ad hoc arbejdsgrupper på 
prior 

 150 971 0 150 970 150 970 0 

x x       
 Programlignende aktiviteter 107 887 000 0 642 331 108 529 331 108 055 574 473 758 
2-2513 Nordplus 74 073 000 0 642 331 74 715 331 74 331 574 383 758 
2-2515 Nordic Master Programme 3 640 000  0 3 640 000 3 550 000 90 000 
2-3127 Politikudvikling voksnes  

lærin 
7 877 000 0 0 7 877 000 7 877 000 0 

2-3180 Nordisk Institut for Teore-
tisk 

9 155 000  0 9 155 000 9 155 000 0 

2-3181 Nordiska Institutet for 
Sjöre 

2 729 000  0 2 729 000 2 729 000 0 

2-3182 Nordisk Institutt for Asi-
astud 

4 325 000  0 4 325 000 4 325 000 0 

2-3184 Nordisk vulkanologisk  
institut 

4 418 000  0 4 418 000 4 418 000 0 

2-3185 Nordisk Samisk Institutt 
(NSI) 

1 670 000  0 1 670 000 1 670 000 0 

x x       
 Institutioner 104 153 000 0 0 104 153 000 104 153 000 0 
2-3100 NordForsk 104 153 000  0 104 153 000 104 153 000 0 
x x       
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  Budget 
 2016 

+ 

Tilbageført 
 i 2016 

+ 

Ovf.  
fra 2015 

+ 

Midler til 
 rådighet 

= 

Anvendt  
i 2016 

- 

Ikke disp.  
midler 

+ 

x x       
MR-S 38 732 000 2 648 533 268 473 41 649 006 41 463 538 185 468 
x x       
 Projektmidler 8 976 000 2 648 533 262 788 11 887 321 11 707 538 179 783 
3-4310 Projekmedel -  

Social- och häls 
4 646 000 724 533 262 788 5 633 321 5 460 538 172 783 

3-4311 Nordisk helsesamarbejde – 
opfø 

1 264 000  0 1 264 000 1 257 000 7 000 

3-4320 Rådet för nordiskt  
samarbete o 

1 142 000  0 1 142 000 1 142 000 0 

3-4340 Nomesko og Nososko 1 924 000 1 924 000 0 3 848 000 3 848 000 0 
x x       
 Programlignende aktiviteter 9 962 000 0 5 685 9 967 685 9 962 000 5 685 
3-4382 NIOM AS -  

Nordisk institutt fo 
9 962 000  5 685 9 967 685 9 962 000 5 685 

x x       
 Institutioner 19 794 000 0 0 19 794 000 19 794 000 0 
3-4380 Nordens Välfärdcenter 19 794 000  0 19 794 000 19 794 000 0 
x x       
MR-A 13 839 000 802 092 395 808 15 036 901 14 886 739 150 162 
x x       
 Projektmidler 2 561 000 107 332 46 878 2 715 210 2 565 210 150 000 
9-4110 Projektmidler i øvrigt - 

Arbe 
922 000 107 332 46 878 1 076 210 926 210 150 000 

9-4130 Kommunikation om ar-
bejdsliv 

1 639 000 0 0 1 639 000 1 639 000 0 

x x       
 Programlignende aktiviteter 7 875 000 694 761 348 768 8 918 529 8 918 529 0 
9-4111 Arbejdsliv faste udvalg 4 661 000 694 761 348 769 5 704 529 5 704 529 0 
9-4120 Nordjobb 3 214 000  0 3 214 000 3 214 000 0 
x x       
 Institutioner 3 403 000 0 162 3 403 162 3 403 000 162 
9-4180 Institut för vidareutb. 

inom ar 
3 403 000 0 162 3 403 162 3 403 000 162 

x x       

MR-Kultur, MR-Ligestilling, MR-FJL 219 146 000 3 893 608 1 737 337 224 776 945 221 867 418 2 909 527 

x x       
MR-Kultur 170 551 000 653 184 1 472 795 172 676 979 170 224 133 2 452 846 
x x       
 Projektmidler 12 254 000 136 869 614 216 13 005 085 11 589 162 1 415 923 
4-2203 Dispositionsmidler Kultur 957 000 0 55 892 1 012 892 887 762 125 130 
4-2208 Strategiska satsningar 11 297 000 136 869 558 324 11 992 193 10 701 400 1 290 793 
x x       
 Programlignende aktiviteter 104 567 000 457 532 756 728 105 781 260 104 846 971 934 290 
4-2205 Nordisk kulturfond 34 926 000 14 526 0 34 940 526 34 926 000 14 526 
4-2206 Nordisk Råds priser 3 905 000 0 200 450 4 105 450 4 055 000 50 450 
4-2212 Nordisk Børne- og  

Ungdomskomit 
6 139 000 442 289 248 831 6 830 120 6 423 013 407 107 

4-2222 Nordisk Film- och TV-fond 28 339 000  279 226 28 618 226 28 184 958 433 268 
4-2251 Kultur- og  

kunstprogrammet 
16 516 000 717 4 277 16 520 995 16 516 000 4 995 

4-2253 Nordisk  
oversættelsesstøtte 

3 119 000 0 0 3 119 000 3 119 000 0 

4-2254 Nordiskt-baltiskt  
mobilitetspr 

11 623 000 0 23 945 11 646 945 11 623 000 23 945 
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  Budget 
 2016 

+ 

Tilbageført 
 i 2016 

+ 

Ovf.  
fra 2015 

+ 

Midler til 
 rådighet 

= 

Anvendt  
i 2016 

- 

Ikke disp.  
midler 

+ 

x x       
 Institutioner 44 219 000 0 0 44 219 000 44 219 000 0 
4-2270 Nordens hus i Reykjavik 9 880 000  0 9 880 000 9 880 000 0 
4-2272 Nordens hus på Färöarna 13 692 000  0 13 692 000 13 692 000 0 
4-2274 Nordens institut på Åland 2 973 000  0 2 973 000 2 973 000 0 
4-2277 Nordens institut på  

Grönland  
6 417 000  0 6 417 000 6 417 000 0 

4-2548 Kulturkontakt Nord 11 257 000  0 11 257 000 11 257 000 0 
x x       
 Organisationsbidrag 9 511 000 58 783 101 850 9 671 633 9 569 000 102 633 
4-2228 NORDICOM 2 944 000  0 2 944 000 2 944 000 0 
4-2232 Prioriterede verksamheter 2 745 000 58 783 0 2 803 783 2 803 000 783 
4-2234 Samisk samarbeid 3 822 000 0 101 850 3 923 850 3 822 000 101 850 
x x       
MR-FJLS 39 572 000 1 972 304 122 497 41 666 802 41 300 290 366 512 
x x       
 Projektmidler 12 677 000 310 624 122 498 13 110 122 12 743 610 366 512 
5-6310 Projektmidler Skovbrug 311 000 0 0 311 000 242 306 68 694 
5-6510 Projektmidler Jordbrug 375 000 210 598 8 259 593 858 539 608 54 250 
5-6610 Projektmedel - Fiskeri 6 303 000 0 94 484 6 397 484 6 235 685 161 799 
5-6810 Projektmedel -  

Levnedsmidler 
5 132 000 0 0 5 132 000 5 075 985 56 015 

5-6830 Nordisk handlingsplan for 
bedr 

556 000 100 026 19 754 675 780 650 026 25 754 

x x       
 Programlignende aktiviteter 7 411 000 1 661 680 0 9 072 680 9 072 680 0 
5-6420 Ny nordisk mad 922 000 429 249 0 1 351 249 1 351 249 0 
5-6520 Nordiskt kontaktorgan för 

jord 
833 000 1 232 431 0 2 065 431 2 065 431 0 

5-6581 Samnordisk skogsforskning 
(SNS 

5 656 000  0 5 656 000 5 656 000 0 

x x       
 Institutioner 19 484 000 0 0 19 484 000 19 484 000 0 
5-6585 Nordisk Genressource 

Center (N 
19 484 000  0 19 484 000 19 484 000 0 

x x       
MR-Ligestilling 9 023 000 1 268 120 142 044 10 433 164 10 342 995 90 169 
x x       
 Projektmidler 6 442 000 1 268 120 142 044 7 852 164 7 761 995 90 169 
6-4410 Projektmedel -  

Jämställdhet 
3 552 000 1 268 120 142 044 4 962 164 4 871 995 90 169 

6-4420 MR-JÄMs stödordning 2 890 000  0 2 890 000 2 890 000 0 
x x       
 Programlignende aktiviteter 2 581 000 0 0 2 581 000 2 581 000 0 
6-4480 Nordisk information för 

kunska 
2 581 000 0 0 2 581 000 2 581 000 0 

x x       

MR-NER, MR-Miljø, MR-Finans 177 521 000 2 180 001 2 842 916 182 543 917 180 770 909 1 773 008 

x x       
MR-Ner 130 773 000 1 986 034 1 541 054 134 300 088 133 267 219 1 032 869 
x x       
 Projektmidler 11 630 000 1 111 034 719 565 13 460 598 13 077 219 383 379 
7-5140 Projektmidler Näring 2 020 000 320 492 215 824 2 556 316 2 507 528 48 789 
7-5141 Projektmidler Energi 4 200 000 790 541 56 035 5 046 576 4 997 947 48 629 
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  Budget 
 2016 

+ 

Tilbageført 
 i 2016 

+ 

Ovf.  
fra 2015 

+ 

Midler til 
 rådighet 

= 

Anvendt  
i 2016 

- 

Ikke disp.  
midler 

+ 

 
7-5143 Impl. af samarbets- 

program, dem 
5 410 000 0 447 706 5 857 706 5 571 744 285 961 

x x       
 Programlignende aktiviteter 24 865 000 875 000 491 490 26 231 490 25 582 000 649 490 
7-5160 Grenseregionalt samarbeid 9 445 000 875 000 491 490 10 811 490 10 162 000 649 490 
7-5280 Nopef 15 420 000  0 15 420 000 15 420 000 0 
x x       
 Institutioner 87 541 000 0 330 000 87 871 000 87 871 000 0 
7-3220 Nordisk Energiforskning 

(NEF) 
6 261 000  0 6 261 000 6 261 000 0 

7-5180 Nordisk Innovation (NI) 70 326 000  0 70 326 000 70 326 000 0 
7-6180 Nordregio 10 954 000  330 000 11 284 000 11 284 000 0 
x x       
 Organisationsbidrag 6 737 000 0 0 6 737 000 6 737 000 0 
7-5151 NORA 6 737 000  0 6 737 000 6 737 000 0 
x x       
MR-Miljø 44 907 000 115 923 1 110 657 46 133 579 45 434 912 698 667 
x x       
 Projektmidler 4 313 000 93 893 672 745 5 079 638 4 432 688 646 950 
8-3310 Dispositionsmidler Miljø 4 313 000 93 893 672 745 5 079 638 4 432 688 646 950 
x x       
 Programlignende aktiviteter 36 324 000 22 030 437 911 36 783 941 36 732 224 51 717 
8-3311 Miljøsektorens arbejds-

grupper 
24 511 000 22 030 297 911 24 830 941 24 809 224 21 717 

8-3312 Nordisk Råds miljøpris 610 000  119 000 729 000 720 000 9 000 
8-3320 NEFCOS Miljøudviklings-

fond 
11 203 000 0 21 000 11 224 000 11 203 000 21 000 

x x       
 Organisationsbidrag 4 270 000 0 0 4 270 000 4 270 000 0 
8-6720 SVANEN – Nordisk  

miljömärkning 
4 270 000  0 4 270 000 4 270 000 0 

x x       
MR-Finans 1 841 000 78 044 191 205 2 110 250 2 068 778 41 472 
x x       
 Projektmidler 1 841 000 78 044 191 205 2 110 250 2 068 778 41 472 
10-
5210 

Projektmedel- Ekonomi 
och fina 

1 841 000 78 044 191 205 2 110 250 2 068 778 41 472 

x x       
MR-Lov 1 405 000 1 415 268 207 300 3 027 568 2 816 818 210 750 
x x       
 Projektmidler 1 405 000 1 415 268 207 300 3 027 568 2 816 818 210 750 
11-
7110 

Projektmedel – Lagstift-
ning 

1 405 000 1 415 268 207 300 3 027 568 2 816 818 210 750 

x x       

TOTAL  927 546 000 30 018 165 17 622 612 975 186 777 964 004 954 11 181 823 
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Bilaga 2: Institutionernas ekonomi 
2016 

Institution Basbeviljning 
från Nordiska 

Ministerrå-
dets Budget 

Projekt- 
beviljningar  

från Nordiska  
Ministerrådet 

Nationella  
beviljningar, 
Internation-

ella org. m.m. 

Andra  
intäkter  

Totala  
intäkter 

 

Intäkter (TDKK) 
     

KKN 11 252 1 881 963 109 14 205 
NAPA 6 417 250 2 058 0 8 725 
NEF 6 261 2 840 46 791 552 56 444 
NHFØ 13 692 841 1 835 4 869 21 237 
NIPÅ 2 967 0 799 107 3 873 
NIVA 3 403 288 0 1 785 5 476 
NordForsk 104 153 6 032 158 177 2 617 270 980 
NordGen 19 483 1 291 2 542 3 722 27 038 
Nordisk Innovation 70 326 3 861 8 024 8 533 90 745 
NordRegio 10 954 8 099 12 251 37 31 342 
NOREY 9 880 4 542 0 1 412 15 833 
NVC 19 757 10 583 5 017 914 36 271 

 
Institution Administrativa 

omkostnader 
Verksamhets- 

området 
Projekt- 

omkostnader 
Totala  

utgifter 

Utgifter (TDKK)     
KKN 2 024 10 319 1 577 13 920 
NAPA 1 518 7 175 510 9 202 
NEF 4 961 10 426 41 057 56 444 
NHFØ 2 848 4 549 12 981 20 378 
NIPÅ 1 525 2 511 0 4 036 
NIVA 1 142 4 604 53 5 799 
NordForsk 4 633 36 576 205 692 246 900 
NordGen 2 195 22 834 2 074 27 104 
Nordisk Innovation 4 264 17 206 68 118 89 588 
NordRegio 4 842 23 930 3 729 32 501 
NOREY 2 688 9 144 4 799 16 632 
NVC 5 729 12 651 16 138 34 518 
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Institution  Likvida medel Årets resultat Eget kapital  

Övriga nyckeltal (TDKK)    
KKN 4 771 284 3 623 
NAPA 1 056 -477 701 
NEF 44 570 0 3 525 
NHFØ 4 228 859 3 492 
NIPÅ 671 -163 456 
NIVA 1 713 -323 1 237 
NordForsk 197 629 24 080 22 862 
NordGen 12 210 -66 5 270 
Nordisk Innovation 100 881 1 157 4 859 
NordRegio 10 918 -1 159 6 835 
NOREY 1 196 -798 1 347 
NVC 11 088 1 754 8 390 
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Bilaga 3: Riksrevisionens berättelse 

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Ministerråds 
virksomhed for 2016 

I. Revision af årsregnskabet for 2016 

A. Indledning 

1. Rigsrevisionen afgiver hermed revisionsberetning for regnskabsåret 2016 til Nordisk 
Råd og Nordisk Ministerråd. 
 
Beretningen har i udkast været fremsendt til Nordisk Ministerråds sekretariat og de øv-
rige nordiske rigsrevisioner, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet. 
 
Beretningen omfatter hele Nordisk Ministerråds årsregnskab for 2016. 
 
Revisionen af Nordisk Ministerråds institutioner, støtteordninger, projekter mv. vare-
tages af de enkelte landes statslige revisionsmyndigheder på grundlag af de gældende 
bestemmelser i domicillandet. 
 
Vi har fra de øvrige nordiske landes statslige revisionsmyndigheder modtaget rappor-
teringer om resultatet af årets revision af institutioner, enkeltprojekter mv. Et sam-
mendrag af rapporteringerne er indarbejdet i beretningen, jf. kap. VI. 
 
2. Årsregnskabet, der behandles på Nordisk Råds ordinære session i efteråret 2017, ud-
viser et overskud på 10,2 mio. kr. og en negativ egenkapital på 109,8 mio. kr. Samar-
bejdsministrene (MR-SAM) træffer i 2017 beslutning om disponering af årets resultat. 
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B. Konklusion på den udførte revision 

3. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Mini-
sterråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resulta-
tet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, og at der er etab-
leret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der 
er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  
 
Det er vores overordnede vurdering, at forvaltningen i 2016 på de områder, vi har un-
dersøgt, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 
 
Særlige forhold og kommentarer til årsregnskabet fremgår af kap. II og III. 
 
4. Godkender Nordisk Ministerråd årsregnskabet i sin nuværende form, vil årsregn-
skabet blive forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med en supple-
rende oplysning om, at vi ikke har foretaget revision af budgettal i årsregnskabet. 
 
Vi betragter med vores påtegning revisionen af årsregnskabet for Nordisk Ministerråd 
for 2016 som afsluttet. Vi kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regn-
skabsår op til yderligere undersøgelse. I den forbindelse kan der fremkomme nye op-
lysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet ved på-
tegningen, bliver vurderet på ny. 
 
Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse fremgår af kap. IV. 

II. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2016 

A. Regnskabspraksis mv. 

5. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 
2016 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Nordisk Minister-
råds økonomireglement og Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrifter. 
 
6. De enkelte nordiske institutioner aflægger selvstændige årsregnskaber for 2016 
efter samme regnskabsprincip, som gælder for Nordisk Ministerråd, dog i enkelte til-
fælde modificeret i forhold til nationale regnskabsbestemmelser. 
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B. Samarbejdsaftaler mv. 

7. Nordisk Ministerråds sekretariat har i lighed med tidligere år haft samarbejdsaftaler 
med henholdsvis Nordisk Råds sekretariat og Nordisk Kulturfonds sekretariat om bl.a. 
forvaltning af løn- og økonomifunktionen, som Nordisk Ministerråds sekretariat mod 
betaling stiller til rådighed for de 2 øvrige sekretariater.  
 
8. I forbindelse med vores gennemgang af samarbejdsaftalerne med de 2 sekretaria-
ter har vi konstateret, at aftalerne for 2016 er opdateret og fornyet i oktober 2015. 

III. Kommentarer til årsregnskabet 

9. På grundlag af vores revision finder vi, at de etablerede forretningsgange og interne 
kontroller ved regnskabsførelsen og regnskabsaflæggelsen understøtter regnskabets 
rigtighed, og at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Ministerråds akti-
ver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af Nordisk 
Ministerråds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. 

A. Den samlede resultatopgørelse 

10. Nordisk Ministerråds resultat for 2016 viser et overskud på 10,2 mio. kr. mod et 
overskud på 19,4 mio. kr. i 2015. Faldet i overskuddet skyldes blandt andet, et fald i 
bevillingerne fra landene, fra 2015 til 2016 på 3,5 mio. kr., og et fald i tilbageførte mid-
ler (forældede) på 15,2 mio. kr. 
 
I henhold til Nordisk Ministerråds økonomireglement kan årets overskud tilbagebeta-
les til landene, såfremt samarbejdsministrene (MR-SAM) i forbindelse med regnska-
bets endelige vedtagelse tager beslutning herom. En eventuel tilbagebetaling sker ud 
fra den samme fordelingsnøgle, der blev anvendt ved fastlæggelsen af landenes bi-
drag for budgetåret 2016. 
 
11. De samlede indtægter udgør 938,1 mio. kr. i 2016 mod 959,4 mio. kr. i 2015, hvoraf 
bidragene fra de nordiske lande udgør hovedparten. 
 
12.Vi har konstateret, at der fortsat er et fald i renteindtægterne fra 2015 til 2016, fal-
det er fra knap 0,3 mio. kr. til knap 0,2 mio. kr., dette er dog et udslag af det fortsat 
lave renteniveau.  
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13. Vi har i 2015 konstateret, at Nordisk Ministerråd havde et større tab på særligt den 
norske valuta. Dette resulterede i at omkostningsposten ”Valutakurstab, renteudgif-
ter og øvrige afgifter” var 8,3 mio. kr. i 2015. I 2016 er denne post faldet til 0,4 mio. kr. 
 
14. De samlede omkostninger, ekskl. tilbageførte midler, udgør 964 mio. kr. i 2016 
mod 995 mio. kr. i 2015. Heraf anvendes 886 mio. kr. til institutioner, samarbejdsor-
ganer, enkeltprojekter og kontorer i Baltikum og Rusland, mens 77,8 mio. kr. anven-
des til driften af sekretariatet. 
 
Tilbageførte midler (ej forældede) er midler fra aktiviteter, som enten har været af-
holdt til lavere omkostninger end budgetteret eller aktiviteter som ikke er gennem-
ført, og som ikke er faldet for 3 årsreglen, der fastlægger at tilsagn fra Nordisk Mini-
sterråd kan overføres til det følgende budgetår og længst til det derpå følgende bud-
getår. Midlerne anvendes i løbet af året til finansiering af Nordisk Ministerråds aktivi-
teter. Posten viser et fald fra 64,8 mio. kr. i 2015 til 30,0 mio. kr. i 2016. 

a. Nordisk Ministerråds sekretariat 
15. Vi har for personaleomkostningerne gennemgået afstemningen mellem lønsyste-
met, der anvendes i Nordisk Ministerråd, og bogføringen og påset, at der er overens-
stemmelse mellem lønsystemet og bogføringen. Herudover har vi stikprøvevist kon-
trolleret at lønsedler stemmer til kontrakterne. 

B. Den samlede balance 

16. De likvide midler på 187 mio. kr. udgør hovedparten (68 %) af de samlede aktiver 
på 275 mio. kr. pr. 31. december 2016. De likvide midler er steget med 4 mio. kr. i for-
hold til ultimo 2015. 
 
17. Under fordringerne er der indregnet forudbetalt løn mv. på 3,4 mio. kr. og øvrige 
fordringer inkl. momsrefusion på 10,0 mio. kr.  
 
Vi har stikprøvevist påset, at øvrige fordringer løbende indfries.  
 
18. Overførte midler udgør i 2016 i alt 36,6 mio. kr. mod 43,1 mio. kr. i 2015. Af de 
overførte midler i 2016 udgør de ikke-disponerede midler 11,2 mio. kr., hvilket er ud-
tryk for den del af budgetmidlerne, der ikke er disponeret til specifikke formål ved 
årets udgang.  
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19. Vi skal i lighed med tidligere år henlede opmærksomheden på, at den kortfristede 
gæld pr. 31. december 2016 overstiger omsætningsaktiverne med 73,0 mio. kr.  
 
Generelt bør omsætningsaktiverne være af en sådan størrelse, at det er muligt at ind-
fri den kortfristede gæld. Al projektgæld indgår imidlertid som kortfristet gæld, selv 
om projekterne kan løbe over flere år, og dermed normalvis kategoriseres som lang-
fristet gæld.  
 
Nordisk Ministerråds økonomiafdeling har tidligere oplyst, at det ikke er muligt at fo-
retage en meningsfyldt opdeling af projektgælden, da en opdeling vil forudsætte en-
tydige betalingsplaner for de enkelte projekter, hvilket imidlertid ikke er muligt, da 
projekternes fremdrift generelt afviger fra de oprindelige planer. Nordisk Ministerråds 
økonomiafdeling har derfor valgt at undlade en opdeling af projektgælden, indtil der 
er etableret en brugbar måde at foretage opdelingen på. 
 
Nordisk Ministerråd har hertil tidligere oplyst, at dette skal ses i sammenhæng med 
den negative egenkapital.    
 
20. Nordisk Ministerråds egenkapital udgør -109,8 mio. kr. ultimo 2016. Egenkapitalen 
udgør det afskrevne krav på indbetalingerne fra landene i 2005 på -50 mio. kr., under-
budgetteringen i 2008 med -70 mio. kr. og de efterfølgende årlige reguleringer som 
følge af årets resultat og eventuelle tilbagebetalinger til landene. 
 
I 2016 blev der tilbagebetalt 25,6 mio. kr. til landene, dette udgøres af årets resultat 
og tilbagebetaling af ubrugt ramme for 2015. 
 
Ifølge Nordisk Ministerråds Økonomireglement vil den negative egenkapital på MR-
SAM’s foranledning blive udlignet gennem indbetalinger fra landene, når likviditeten 
betinger dette. 

IV. Den udførte revision 

A. Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse 

21. Formålet med vores revision af årsregnskabet er at påse, at ledelsens aflagte 
regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds økonomireg-
lement og Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrifter, og at årsregnskabet giver 
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et retvisende billede af Nordisk Ministerråds aktiver, passiver og finansielle stilling 
samt resultat.  
 
Revisionen har hovedsageligt omfattet regnskabsposter og områder, hvor der er risiko 
for væsentlige fejl og mangler, jf. pkt. 23. 
 
22. Forekommer der tilsigtede fejl og mangler, vil der være risiko for, at disse forbliver 
uopdagede. Det er Nordisk Ministerråds ansvar at tilrettelægge hensigtsmæssige re-
gistreringssystemer, forretningsgange og interne kontroller for at forebygge og op-
dage såvel tilsigtede som utilsigtede fejl og mangler samt at påse, at disse foranstalt-
ninger overholdes. 
 
Revisionen udvides, hvis der under revisionen konstateres forhold, som vækker mistan-
ke om uregelmæssigheder. Revisionen har ikke givet anledning til en sådan udvidelse. 

B. Risikofyldte områder 

23. Vores strategi for tilrettelæggelsen af revisionen er fastlagt med henblik på at fo-
kusere på områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl og mangler.  
 
De væsentlige og risikofyldte områder har været: 
 

 Nordisk Ministerråds interne kontroller, der omfatter de overordnede kontroller, 
inklusiv tilskudsforvaltningen, og kontroller på de regnskabsmæssige områder. 

 den generelle administration af tilskudsforvaltningen, særligt opfølgningen på 
regnskabsaflæggelsen for de ydede tilskud. 

 tilbageførte projektmidler. 

 løn- og personaleområdet. 

 fordringer, periodeafgrænsningsposter, skyldige projektomkostninger og 
kreditorer. 

 anskaffelse af inventar og udstyr, samt indkøb af andre tjenesteydelser 

C. Revisionens udførelse 

24. Revisionen har omfattet en gennemgang af forretningsgangene i forbindelse med 
regnskabsudarbejdelsen og en stikprøvevis gennemgang af dokumentationen for de 
oplysninger og beløbsangivelser, der er anført i årsregnskabet. Vi har påset, at de 
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gældsposter og øvrige forpligtelser, der os bekendt påhviler Nordisk Ministerråd, er 
kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet. 
 
25. Den finansielle revision har også omfattet en vurdering af, om der er etableret for-
retningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er om-
fattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Herudover har vi stikprøvevist påset, at 
der er taget skyldige økonomiske hensyn ved de dispositioner, der er omfattet af års-
regnskabet. 

D. Løbende årsrevision 

Løbende revision af procedurer og retningslinjer for rejser 
26. I den løbende årsrevision har vi haft særligt fokus på Nordisk Ministerråds proce-
durer og retningslinjer på rejseområdet. Nordisk Ministerråds administration vareta-
ger ligeledes rejseområdet for Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond.  
 
27. Vi har gennemgået Nordisk Ministerråds procedurer og retningslinjer for rejser, 
herunder anvendelsen af indkøbsordningen Travelpool. Formålet var at vurdere, om 
ansvaret for kontrol og godkendelse var afgrænset klart og betryggende, og om der 
var etableret procedurer, der sikrer, at der foretages korrekt udbetaling, og at der fø-
res kontrol med udgifter til tjenesterejser.  
 
Vi gennemgik godkendelses- og afregningsprocedurer for at kontrollere, om der fore-
tages korrekt rejseafregning og om systemerne anvendes korrekt.  
 
28. Gennemgangen viste, at arbejdsgange og kontroller på rejseområdet er manuelt 
baseret, hvilket er ressourcetungt og øger risikoen for fejl. Sagsgangen er primært 
papirbaseret og rejsebilagene findes i mapper. Vi anbefalede Nordisk Ministerråd at 
indføre et egentligt rejseafregningssystem ved den kommende samlede fornyelse af 
økonomisystemet. Vi anbefalede herudover at indscanne rejsebilagene i stedet for at 
opbevare dem i papirform, da det vil give et bedre overblik over rejseomkostningerne.  
 
Nordisk Ministerråd bemærkede hertil, at man lader dette indgå i overvejelserne ved 
anskaffelsen af et nyt økonomisystem. 
 



 
 

68 Nordiska Ministerrådets samlade verksamhet – Årsrapport för 2016 

 

29. Vi udtog en stikprøve og kontrollerede, at bilag var godkendt af den korrekte god-
kender i forhold til en godkenderliste, at beløbsgrænserne var overholdt, og at delta-
gere og formålet med rejsen var korrekt noteret. 
 
30. Bilagsgennemgangen viste, at de interne forretningsgange på rejseområdet gene-
relt var overholdt, og at der var overensstemmelse mellem de medarbejdere, der hav-
de godkendt bilagene i stikprøven og godkenderlisten. Vi fandt dog flere eksempler 
på rejseafregninger uden posteringstekst, hvilket skyldes at det ikke er obligatorisk at 
udfylde feltet ”formål” i rejseafregningsmodulet ’Xpense’. Nordisk Ministerråd har 
oplyst, at der vil blive indført interne kontroller, der sikrer en posteringstekst for rejse-
afregninger.  
 
31. Revisionen omfattede også, at vi undersøgte håndteringen og anvendelsen af rej-
seindkøbsordningen Travelpool. Gennemgangen viste, at det ikke var obligatorisk at 
anvende ordningen for medarbejderne, hvilket vi ikke fandt var i overensstemmelse 
med hensigten i rejsepolitikken om, at den billigste rejseform altid skal vælges. Vi an-
befalede samtidig, at Nordisk Ministerråd undersøger muligheden for, at bringe mest 
mulig volumen ind i ordningen, ved at de nordiske institutioner også kan anvende 
ordningen. Denne er ikke anvendt af institutionerne hidtil. Nordisk Ministerråd har 
hertil bemærket, at man i hovedreglen anvender ordningen, men at det i enkelte til-
fælde logistisk kan være en fordel at anvende en anden procedure. Dog skal dispone-
ringen uanset fremgangsmåde være i overensstemmelse med rejsepolitikken. Nordisk 
Ministerråd vil herudover, som et led i institutionsstyringen, afsøge muligheden for at 
koble flere af de nordiske institutioner på Travelpool ordningen. 
 
32. Vi har herudover gennemgået satser for rejser og procedurer for fastsættelse og 
godkendelse af blandt andet time/dagpenge og hoteldispositionsgrænse. Formålet 
var dels at vurdere, om det ved fastsættelsen af niveauet for time/dagpengesatser og 
hoteldispositionsbeløb, sikres, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Formålet var 
videre at undersøge om der var procedurer, der sikrede at satserne opdateres løbende 
og efter en ensartet metode.  
 
Nordisk Ministerråd oplyste, at man har taget udgangspunkt i de statslige satser i de 
nordiske lande ved fastsættelsen af niveauet. Vi sammenlignede derfor Nordisk Mini-
sterråds satser med de statslige satser fra udvalgte nordiske lande. Sammenligningen 
viste, at Nordisk Ministerråds satser lå forholdsvist højt, særligt hoteldispositionsbelø-
bet. Vi anbefalede, at Nordisk Ministerråd overvejer sit satsniveau ud fra et sparsomme-
lighedshensyn og samtidig sikrer, at niveauet afspejler satserne i de nordiske lande. 
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Det blev herudover oplyst, at der ikke er en fast procedure for årlig opdatering af sat-
serne på området, ligesom der ikke er udarbejdet en systematisk metode for fastsæt-
telse heraf. Vi anbefalede at Nordisk Ministerråd med jævne mellemrum vurderer 
satsgrundlaget og benytter en ensartet metode ved fastlæggelsen heraf. 
 
Nordisk Ministerråd har oplyst, at man løbende orienterer sig i de statslige nordiske 
satser. Derudover bemærkede Nordisk Ministerråd, at den i sammenligningen an-
vendte statslige norske sats for hoteldisposition, ikke længere er gældende. Man vur-
derer derfor, at satsen ligger i tråd med de nordiske landes niveauer for hoteldispositi-
onsbeløb i relation til udenlandsrejser generelt, det vil sige både for rejser foretaget i 
og uden for norden. Det er dog fortsat Rigsrevisionens vurdering, at de danske satser 
ikke bliver afspejlet i den af Nordisk Ministerråd fastsatte sats.  
 
33. Det er Rigsrevisionens samlede vurdering at, Nordisk Ministerråds forretningsgange 
og interne kontroller på de gennemgåede områder generelt fungerede tilfredsstillende. 

Opfølgning på tilskudsrevisionen i 2015 
34.Vi har fulgt op på tilskudsrevisionen i 2015, hvor vi havde fokus på regnskabsaflæg-
gelsen for projekter. Vi konstaterede, at det ikke blev sikret, at der var underskrift fra 
to tegningsberettigede projektansvarlige på regnskaberne, samt at der ikke blev 
uploadet et indscannet regnskab. Derudover bemærkede vi, at der var manglende 
systemunderstøttelse af sagsbehandlernes regnskabsmæssige opfølgning og af do-
kumentationen heraf.  
 
35. Nordisk Ministerråd har orienteret os om de tiltag, der er implementeret for at 
imødegå de svagheder vi konstaterede i 2015. Der er således nu indført en systemun-
derbygget procedure for regnskabsaflæggelsen for projekter. Disse har medført at der 
nu er krav om, at regnskaberne uploades i projektportalen, samt at eventuelle revisi-
onspåtegninger vedhæftes. Herudover sikres det at regnskaberne er påført under-
skrifter fra de korrekte projektansvarlige personer.  
 
Der er desuden indført procedurer der sikrer en bedre regnskabsopfølgning, ved at 
rådgiverne udfylder en række obligatoriske punkter i sagsbehandlingen og disse do-
kumenteres automatisk i økonomisystemet. Inden udbetalingen af 2. rate af projekt-
bevillinger kan godkendes, er det nu obligatorisk at både 1. og 2. godkender udfylder 
en række spørgsmål. Dette er med til at sikre at regnskaberne er grundigt gennemgå-
ede og at rådgiveren har forholdt sig til de enkelte budgetposter. Det bliver herunder 
blandt andet vurderet om disse er foretaget under skyldige økonomiske hensyn. 



 
 

70 Nordiska Ministerrådets samlade verksamhet – Årsrapport för 2016 

 

36. Rigsrevisionen vurderer, at de tiltag Nordisk Ministerråd har foretaget for at sikre 
korrekt regnskabsmæssig opfølgning på tilskudsmidlerne, under de givne forhold med 
det nuværende økonomisystem, er meget tilfredsstillende.  

Afsluttende årsrevision 
37. Ved den afsluttende årsrevision var formålet med revisionen at foretage en vurde-
ring af, om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved for-
valtningen af Nordisk Ministerråd. 
 
38. Vi har ved stikprøver gennemgået administrationsudgifterne for at påse, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Nordisk Ministerråds midler. 
Ved revisionen gennemgik vi herunder de væsentligste poster for indkøb i Nordisk 
Ministerråd. 
 
39. Ved bilagsgennemgangen ved den afsluttende revision har vi ikke stødt på bilag 
der gav anledning til yderligere undersøgelse af sparsommeligheden ved disponerin-
gen af disse. 

V. Nordisk Ministerråds kontorer 

40. Vi har i efteråret 2016 foretaget løbende revisionsbesøg hos Nordisk Ministerråds 
informationskontor i Riga (Letland). Formålet var at understøtte den løbende revision, 
ved at vurdere om kontorets forretningsgange og interne kontroller i alle væsentlige 
henseender var i overensstemmelse med det nordiske økonomireglement, og om de 
understøtter at Nordisk Ministerråd og kontoret aflægger et rigtigt regnskab, samt 
overholder bevillingerne og disponeringsreglerne, herunder blandt andet ’standing 
orders’.  
 
Desuden har formålet været at efterprøve, om informationskontorets dispositioner på 
udvalgte områder var i overensstemmelse med love og andre forskrifter, samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endelig har formålet været at efterprøve, om 
kontorets dispositioner på udvalgte områder har taget skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet. 
 
41. Vi undersøgte blandt andet, om kontoret havde etableret kontroller og forret-
ningsgange vedrørende bogholderifunktionen, som sikrer at man foretager de regn-
skabsmæssige registreringer på grundlag af godkendte bilag, og at bogføringen var 
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tidssvarende, fuldstændig og dokumenteret, herunder hvordan anvendelsen af det 
lokale økonomisystem understøttede dette. 
 
Vi fandt at bilag generelt var vedhæftet nødvendig dokumentation, og at de blev god-
kendt af berettigede personer. Revisionen viste, at bogholderiet bar præg af mange 
grundige manuelle kontroller, da kontoret anvender et ældre økonomisystem. Nor-
disk Ministerråd har efterfølgende oplyst, at det overvejes at indføre et nyt fælles 
økonomisystem for informationskontorerne, de nordiske institutioner og Nordisk Mi-
nisterråds sekretariat. Vi vurderede at et sådant system ville kunne effektivisere bog-
holderiet på kontoret i Riga. 
 
42. Vedrørende kontorets betalingsforretninger, viste revisionen at bogholderen hav-
de A-fuldmagt til frigivelse i den lokale e-bankløsning. Der var derfor ikke en egentlig 
funktionsadskillelse, i det det i praksis var muligt både at forberede og frigive betalin-
ger for bogholderen. Arbejdsgangen på kontoret var dog imidlertid, at det var admini-
stratoren der forberedte betalingerne og bogholderen der frigav dem. På foranledning 
af Rigsrevisionen ville kontoret ændre fuldmagtsforholdene for bogholderen til en B-
fuldmagt, således at det fremadrettet ville kræve to godkendere i forening, at frigive 
betalinger i e-bankløsningen. 
 
Herudover viste revisionen at kontorets praksis for betaling af indkomne fakturaer var, 
at disse blev sat til betaling med det samme og ikke ved forfaldsdatoen. Vi fandt at 
dette ikke var i overensstemmelse med god forvaltningsskik.  
 
43. Samlet vurderede vi at kontorets forretningsgange og interne kontroller på de 
gennemgåede områder generelt fungerede tilfredsstillende. 

European Humanities University (EHU) 
44. EHU Trust Fund administreres fra Nordisk Ministerråds kontor i Vilnius. Vi har i år 
revideret en udvidet periode, således har vi revideret det akademiske år 2015/2016 og 
perioden indtil fondets ophør 31. december 2016.  
 
Vi har kontrolleret at regnskaberne stemmer til råbalancerne, og udtaget en stikprøve 
i begge regnskaber, og kontrolleret dem til underliggende bilag, samt vurderet om der 
var taget skyldige økonomiske hensyn. 
 
Vi har afgivet en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på begge 
regnskaber. 
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45. I forbindelse med lukningen af fonden, har Nordisk Ministerråd oplyst at donorer-
ne har besluttet at ændre terms of reference således, at de tilbageværende midler kan 
overføres til Universitetet, i stedet for at de skal gå tilbage til donorerne. Således er 
819.000 EUR overført til Universitetet pr. 26. oktober, og de resterende midler 357.874 
EUR, ultimo den sidste regnskabsperiode. 

EU erklæring – Open Europe Scolarship Scheme 
46. Vi har i år afgivet en revisionspåtegning uden forbehold, på et EU-projektregnskab 
for projektet ”Open Europe Scholarship Scheme” (OESS) under Nordisk Ministerråd. 

VI. Revision af Nordisk Ministerråds institutioner, enkeltprojekter mv. 

A. Generelt 

47. Ansvaret for revisionen af regnskaber for institutioner, der er beliggende i Norden, 
er placeret hos den statslige revisionsmyndighed i institutionens domicilland. Efter 
aftale med vedkommende rigsrevision kan revisionen dog varetages af et autorise-
ret/offentlig godkendt revisionsfirma. 
 
Enkeltprojekter mv. revideres som hovedregel stikprøvevist af de enkelte landes rigsre-
visioner som led i revisionen af regnskaberne for de pågældende institutioner eller for-
valtningsorganer, hvortil projektet er knyttet. For projekter, støtteordninger mv., der 
ikke er henlagt til statslige institutioner, varetages revisionen af privat revisionsfirmaer. 
Vi reviderer de projekter, der administreres af Nordisk Ministerråds sekretariat. 
 
48. Vi videresendte den 1. marts 2017 en oversigt fra Nordisk Ministerråds sekretariat 
over projekter for 2016, der var fordelt på de enkelte lande, til de nordiske rigsrevisio-
ner til brug for deres projektrevisioner. 

B. Nordisk Ministerråds institutioner 

49. Ved afslutning af revisionen af en institutions årsregnskab afgives en revisionspå-
tegning, der efter behov kan suppleres med en revisionsrapport. 
 
50. Der er 4 fællesnordiske institutioner i Finland, der alle revideres af private revisi-
onsfirmaer. 
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Der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger for tre 
af institutionerne for regnskabsåret 2016.  
 
For den fjerde institution Kulturkontakt Nord konkluderer revisor, at regnskabet giver 
et retvisende billede men bemærker uden at modificere påtegningen, at KreaNords 
regnskabstal ikke indgår i regnskabet udover som en note. 
 
51. Nordens Hus i Island revideres af Ríkisendurskoðun. 
 
Der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger for 
institutionen for regnskabsåret 2016. 
 
52. Riksrevisjonen varetager revisionen af 5 af de 6 nordiske institutioner og organer, 
der er beliggende i Norge. Den 6. institution revideres af et privat revisionsfirma.  
 
Nordisk Metodikkomité for næringsmidler er i 2016 flyttet til Danmark, der er således 
fremadrettet 5 nordiske institutioner og organer i Norge. 
 
Der er afgivet revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger for 
alle 6 institutioner og organer. 
 
Riksrevisjonen har i år afgivet udtalelse om øvrige forhold for 3 institutioner, Norden 
Nordic Innovation (NI), NordForsk og Nordisk Energiforskning. Denne er afgivet med 
en moderat grad af sikkerhed og er baseret ISSAI 4000 (compliance audit). Det er her 
undersøgt om institutionernes disponering af bevillingerne i væsentlig grad er i strid 
med de administrative regler for økonomistyring.  
 
Riksrevisjonen konkluderede at dette ikke var tilfældet for NordForsk og Nordisk 
Energiforskning. For NI konkluderede Riksrevisjonen, at der i revisionen blev afdækket 
brud på kravet i Nordisk Ministerråds håndbog for Institutioner punkt 6.2.2 om et do-
kumenteret og velfungerende system for opfølgning og kontrol. I forbindelse med 
revisionen blev det afdækket at institutionen havde en svag intern kontrol og mang-
lende funktionsadskillelse knyttet til løn og dele af driftsområdet. Med undtagelse af 
dette regelområde konkluderes det for NI, at man ikke er bekendt med forhold som 
tilsiger at disponeringerne er i strid med reglerne. 
 
53. De 3 nordiske institutioner, der er beliggende i Sverige, revideres af Riksrevisionen.  
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Riksrevisionen har for alle 3 institutioner afgivet revisionspåtegninger uden forbehold 
eller supplerende oplysninger. 
 
54. Selvstyreområderne Grønland og Åland har hver én nordisk institution. Hvor Fæ-
røerne har to nordiske institutioner. Institutionen på Grønland revideres af et privat 
revisionsfirma, ligesom institutionerne på Færøerne. Ålands Landskapsrevisionen va-
retager revisionen af Nordens institut på Åland. 
 
Der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger for insti-
tutionerne på Færøerne og Åland, mens der er afgivet en supplerende oplysning for in-
stitutionen på Grønland om, at regnskabets indeholdte budgettal ikke er revideret. 

a. Bemærkninger vedrørende revisionen af udvalgte institutioner mv. 
 
Norden Nordic Innovation (NI), Norge  
55. Riksrevisjonen har i år afgivet umodificeret revisionspåtegning for NI’s regnskab 
men har samtidig påpeget, at NI har en svag intern kontrol og manglende funktions-
adskillelse knyttet til løn og dele af driften. 
 
Riksrevisjonen har på møder med ledelsen for NI drøftet forskellige problemstillinger 
blandt andet i relation hertil. Med hensyn til udtalelsen i påtegningen om øvrige for-
hold og de kommentarerne om den svage interne kontrol, så henviser Riksrevisjonen 
til to specifkke mødereferater. 
 
Nordregio, Sverige 
56. Riksrevisionen har i år gennemgået Nordregio’s repræsentations- og rejse om-
kostninger, og denne viste ikke nogen afvigelser.   
 
57. Riksrevisionen har konstateret, at der i årsrapporten manglede rapportering på to 
af produktionsmålene i kontrakten. Dette medførte at oplysningerne om antal pro-
duktionsmål på s. 2-3 i årsrapporten var fejlagtige. Der var angivet at 37 af 40 mål var 
opnåede, men det burde i stedet have været 35 af 38. Ændringen i den procentuelle 
målopfyldelse var dog uvæsentlig. 
 
58. Riksrevisionen noterede herudover en fejl i regnskabets note 10 (Projektforpligtel-
ser). Kolonnen ”varav nationelle/övriga medel” var derfor fejlsummeret, så regnskabet 
viste 2.182 T.SEK, og det korrekte beløb var 2.945 T.SEK.  
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Nordens Genresurscenter (NordGen), Sverige 
59. Riksrevisionen har bl.a. konstateret, at NordGen ved personaleomkostninger og 
fakturahåndtering i visse tilfælde ikke sikrer et fuldstændigt underlag. Gennemgan-
gen viste, at der i et tilfælde manglede korrekt bilag og i andre tilfælde manglede der 
angivelse af formål eller deltagerlister for repræsentationsudgifter. NordGen var ef-
terfølgende i stand til at fremfinde deltagerlisterne samt formål, men Riksrevisionen 
konkluderede at samtlige bilag bør forefindes inden betaling af fakturaen. Riksrevisi-
onen anbefalede derfor NordGen, at opdatere sine regler og interne procedurer på 
dette område, samt at de samtidig styrker den interne kontrol på lønområdet. 
 
60. Riksrevisionen har herudover fulgt op på tidligere års revisioner for NordGens va-
retagelse af PPP projekter. Opfølgningen viste, at NordGen har påbegyndt arbejdet 
med at udbedre de udfordringer og mangler som tidligere er påtalt.  
 
Det kunne dog samtidig konstateres, at der var mangler i NordGens fordeling af om-
kostninger ved eksternt finansierede projekter, da der ikke findes nogen forretnings-
gange for projektregnskaberne. Dette medfører at der er en risiko for, at fordelingen 
af indirekte omkostninger til projekter ikke sker konsekvent. Riksrevisionen mente 
derfor, at NordGen bør have et overblik over hvad institutionens overheadomkostnin-
ger er og at disse derefter også fordeles til de eksternt finansierede projekter. Det bør 
således også bero på et bevidst valg hvis projekters eksterne tilskudsgivere ikke dæk-
ker disse omkostninger fuldt ud, og de resterende bør i så tilfælde tages fra NordGens 
basismidler fra NMR. Det blev dog oplyst, at NordGen også i dette tilfælde har påbe-
gyndt arbejdet med at udbedre manglerne.          
 
61. For årsrapporten har Riksrevisionen konstateret, at der manglede målrapportering 
for målet 3.3. i bevillingsbrevet (Artic Clover – Bæredygtig udnyttelse og klima). Vide-
re fremgik det ikke for en række mål i årsrapporten, hvilke specifikke mål der blev af-
rapporteret på i forhold til bevillingsbrevet. Dette gør at det bliver utydeligt, og en 
læser som ikke på forhånd ved det forstår dermed ikke at disse rapporteringer er op i 
mod mål i bevillingsbrevet.      
 
62. Riksrevisionen noterede en fejl i regnskabets note 3 (Projektforpligtelser). Kolon-
nen ”Härav övrige medel” var derfor fejlsummeret, så regnskabet viste ca. 4.067 
T.SEK. og det korrekte beløb var ca. 3.326 T.SEK. Herudover blev der fundet en perio-
diseringsfejl på 308 T.SEK, som fejlagtigt belastede posten ”Varer og tjenester” i års-
rapporten 2016 og vedrørte i stedet 2017. 
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63. Riksrevisionen anbefalede herudover NordGen generelt, at redegøre tydeligere for 
anvendt regnskabspraksis i årsrapporten.  
 
Nordens Välfärdscenter (NVC), Sverige 
64. Riksrevisionen har bl.a. konstateret, at NVC efter gentagen kritik i tidligere år nu 
har tilføjet krav om funktionsadskillelse i de interne procedurer, således at betalinger 
nu kun kan gennemføres af 2 personer i forening. 
 
Riksrevisionen gennemgik herudover NVC’s repræsentations og rejse omkostninger, 
og denne viste ikke nogen afvigelser.   
 
65. Endvidere har Riksrevisionen konstateret, at der i årsrapporten var fejlagtigt peri-
odiseret projektomkostninger for sammenlagt ca. 230 T.SEK. Dette medførte, at om-
kostningerne der vedrører regnskabsåret 2017 fejlagtigt blev udgiftsført i 2016. Fejlen 
påvirker ikke resultatet, men indebærer at både omkostninger og indtægter er regn-
skabsført for højt med dette beløb. 

VII. Andre oplysninger mv. 

A. Lejemålet ”Ved Stranden 18”  

66. Nordisk Ministerråd har indgået en otteårig lejeaftale vedrørende lokalerne på 
”Ved Stranden 18”, og den resterende del af lejeperioden er 2 år. Det oplyses i årsrap-
portens note 27, at den samlede forpligtelse hertil udgør 12 mio. kr.,   
 
67. Vi har tidligere haft en dialog med Nordisk Ministerråd om deres forpligtelse til at 
reetablere lejemålet ved fraflytning, Nordisk Ministerråd hensatte i 2016 2,2 mio. kr. 
til reetableringen, hvilket fremgår af note 24.  

B. Eftersyn af Nordisk Ministerråds protokoller 

68. Vi har påset, at der føres protokol for afholdte møder i Nordisk Ministerråd (MR-
SAM og Nordisk Samarbejdskomité (NSK)), og at beslutninger vedtaget på møderne 
er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet. Vi har læst protokollerne for møder af-
holdt i 2016. 
 



 
 

Nordiska Ministerrådets samlade verksamhet – Årsrapport för 2016 77 

 

C. Overholdelse af lovgivningen 

69. Den daglige ledelse har skriftligt erklæret, at der ledelsen bekendt ikke har været 
aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, hvis konsekvenser skal overvejes i 
forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet. 
 
Vi er i forbindelse med vores revision: 
 

 ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om, at der i 
Nordisk Ministerråd udøves aktiviteter, der strider imod lovgivningen 

 ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer, at medlemmerne af ledelsen eller 
NSK/ MR-SAM for Nordisk Ministerråd kan ifaldes erstatnings- og/eller 
strafansvar 

 ikke blevet bekendt med overtrædelse af bogføringsloven i Nordisk Ministerråd. 

D. Risiko for besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet 

70. Vi har med Nordisk Ministerråds ledelse drøftet risikoen for væsentlig fejlinforma-
tion i årsregnskabet som følge af besvigelser eller fejl. Formålet med drøftelserne er at 
opnå en forståelse af ledelsens vurdering, dels af risikoen for, at årsregnskabet kan 
indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser og fejl, dels af kontrol-
foranstaltninger til forebyggelse heraf. 
 
Ledelsen har over for os bekræftet sit ansvar for udformning, implementering og ved-
ligeholdelse af regnskabs- og kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opda-
ge besvigelser og fejl, og at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser 
og fejl af betydning for årsregnskabet. 
 
Vi er i forbindelse med vores revision heller ikke blevet bekendt med forhold, der indi-
kerer eller vækker mistanke om, at der i Nordisk Ministerråd er foregået besvigelser. 

E. Ledelsens regnskabserklæring 

71. Vi har indhentet en regnskabserklæring fra generalsekretæren og den økonomian-
svarlige i Nordisk Ministerråds sekretariat. 
 
Den skriftlige erklæring er tilfredsstillende og omfatter årsregnskabets fuldstændig-
hed og andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå revisionsbevis. 
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F. Ikke-korrigerede forhold 

72. Vi skal som led i revisionen oplyse MR-SAM om, hvorvidt der er forhold, som ikke 
er korrigeret i årsregnskabet, fordi den daglige ledelse har vurderet, at de er uvæsent-
lige både enkeltvist og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. 
 
Denne oplysning skal gives for at sikre, at MR-SAM er orienteret om og kan tilslutte 
sig den af den daglige ledelse foretagne vurdering. 
 
Der er ingen ikke-korrigerede forhold i det foreliggende årsregnskab. 

G. Afsluttende bemærkninger 

73. I henhold til § 21 i Nordisk Ministerråds økonomireglement skal vi erklære at have 
modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om under revisionen. 
 
København, den 27. juni 2017 

 
 
 

Lone Strøm   Henrik Lange 
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