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Det nordiske samarbejde  

Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbej-

det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.  

Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspil-

ler i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt 

Norden i et stærkt Europa.  

Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global 

omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens 

mest innovative og konkurrencedygtige regioner. 
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Forord 

Årsrapporten for Nordisk Ministerråd for 2013 aflægges i to dele. 

Årsregnskabet indeholder Nordisk Ministerråds årsregnskab og ud-

valgte hoved- og nøgletal. Endvidere indeholder årsregnskabet Rigs-

revisionens beretning og påtegning. Herudover indeholder årsrap-

porten ledelsens beretning, som følger op på de større prioriterede 

temaer i Nordisk Ministerråds budget 2013.  

I 2012 afsluttedes Globaliseringsinitiativet, som havde præget det 

nordiske samarbejde i årene tilbage til 2007.  

2013 blev starten på en moderniseringsproces i det nordiske sam-

arbejde. Som noget nyt blev der i budget 2013 indført et priorite-

ringsbudget, som blev besluttet af samarbejdsministrene. Formålet 

med prioriteringsbudgettet er at indbygge en fleksibilitet i det sam-

lede nordiske budget til at igangsætte nye og større politiske satsnin-

ger. Prioriteringsbudgettet er opdelt i en formandskabsdel (20 MDKK 

i 2013) og en øvrig del (60 MDKK i 2013), som anvendes til et eller 

flere politisk prioriterede områder. I beretningsdelen kan der læses 

mere om prioriteringsbudgettets satsninger.  

Erfaringerne fra 2013 er positive. Prioriteringsbudgettet muliggør 

fællesnordiske indsatser og programmer af en sådan størrelse, at der 

opnås gennemslagskraft og synlighed. Samtidig opnås en større dy-

namik i anvendelsen af det nordiske budget, idet det er lettere hurtigt 

at igangsætte nye initiativer indenfor politisk prioriterede områder. 

Ligeledes viser de hidtidige erfaringer, at formandskabsdelen skaber 

større og bredere engagement i formandskabslandet.  

2013 blev også året, hvor de nordiske samarbejdsministre initiere-

de et visionsarbejde, der skal sætte retningen for det nordiske samar-

bejde i de kommende år. Processen afsluttedes i 2014 med en visions-

deklaration under overskriften ”Norden – sammen er vi stærkere.”  
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I forlængelse af visionsarbejdet igangsattes en mere omfattende 

del af moderniseringen det nordiske samarbejde, det såkaldte mo-

derniseringsopdrag, som i 2014 vil resultere i en række konkrete an-

befalinger til forbedring af det nordiske samarbejde. I forhold til den 

økonomiske styring af virksomheden vil der blive fokuseret på styr-

ket mål- og resultatstyring i budgettet, styrkelse af den interne sty-

ring af økonomien samt øget fokus på styring af institutionerne. 

Endelig viser ledelsens beretning håndteringen af Nordisk Råds 

budgetrekommandationer.  

 

 

København, den 1. juli 2014 

 

 

 

Dagfinn Høybråten 

Generalsekretær 

Nordisk Ministerråd 

 

 

 



Revisionspåtegning  

Den uafhængige revisors påtegning 

Til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd  

Vi har revideret årsregnskabet for Nordisk Ministerråd for regnskabs-

året 1. januar–31. december 2013, omfattende ledelsespåtegning, an-

vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-

skabet aflægges efter Nordisk Ministerråds Økonomireglement og Nor-

disk Ministerråds udarbejdede forskrifter. 

Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsregnskabet for 

2013 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende 

dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den for-

bindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning 

til, at konkrete forhold, der er behandlet ved denne påtegning, bliver 

vurderet på ny. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der 

giver et retvisende billede i overensstemmelse med Nordisk Minister-

råds Økonomireglement og Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrif-

ter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse 

af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et 

årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinforma-

tion, 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. Her-

udover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af 

årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Revisorernes ansvar og den udførte revision 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grund-

lag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse 

med det internordiske revisionsreglement og god offentlig revisionsskik, 

jf. lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Dette indebærer, at det 

ved revisionen er efterprøvet, om årsregnskabet er rigtigt, dvs. uden 

væsentlige fejl og mangler og om de dispositioner, der er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre for-

skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb 

og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhæn-
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ger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig 

fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes be-

svigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kon-

troller, der er relevante for Nordisk Ministerråds udarbejdelse og aflæg-

gelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at 

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 

men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

Nordisk Ministerråds interne kontrol. En revision omfatter endvidere 

stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passen-

de, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 

en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen 

omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret 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 opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrække-

ligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede  

af Nordisk Ministerråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr.  

31. december 2013 samt af resultatet af Nordisk Ministerråds aktiviteter 

for regnskabsåret 1. januar–31. december 2013 i overensstemmelse 

med Nordisk Ministerråds Økonomireglement og Nordisk Ministerråds 

udarbejdede forskrifter. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etab-

leret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de  

dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 

med betingelserne i love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 

og sædvanlig praksis. 

Supplerende oplysning om budgettal i årsregnskabet 

Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet oplistede budgettal. 

 

 

København, den 3. juli 2014 

 

Rigsrevisionen 

 

 

 

Lone Strøm Tina Möllerup Laigaard 

Rigsrevisor Kontorchef 



1. Ledelsens beretning og -
påtegning 

1.1 Økonomi 

Resultatopgørelse 

Det samlede budget for Nordisk Ministerråd udgjorde i 2013 i alt 987 

MDKK (2012: 961 MDKK). 

Budgettet finansieres primært af indbetalinger fra landene, der i 2013 

udgjorde 975 MDKK. Hertil kommer indtægter fra afgift på lønudbetalin-

ger, renteindtægter, midlerne beskåret efter reglerne i økonomireglemen-

tets § 20 og øvrige indtægter. Disse udgjorde i 2013 i alt 20,7 MDKK (bud-

get 2013: 12,2 MDKK). Forskellen imellem disse to beløb udgør årets re-

sultat for Nordisk Ministerråd: et overskud på i alt 8,5 MDKK (2012: 

overskud på 16,1 MDKK), der kan tilbagebetales til landene. 

I henhold til Nordisk Ministerråds økonomireglement kan årets over-

skud tilbagebetales til landene, såfremt MR-SAM i forbindelse med regn-

skabets endelige vedtagelse tager beslutning herom. En eventuel indbe-

taling sker ud fra den samme fordelingsnøgle, der blev anvendt ved fast-

læggelsen af landenes bidrag for budgetåret 2013. 

Af Nordisk Ministerråds økonomireglement fremgår ligeledes, at ikke 

disponerede midler større end 20 % af årets bevilling skal tilbagebetales 

til landene. For budgetposter under 1 MDKK gælder dog, at der altid kan 

overføres 200 TDKK til det kommende år. Tilbagebetalingen til landene 

skal ske indtil Nordisk Ministerråd har tilbagebetalt den rammeudvidelse 

på 35 MDKK, der skete i 2008 for at finansiere de nye globaliseringsinitia-

tiver. Når de ikke disponerede midler i henhold til ovenstående er tilbage-

betalt for 2013 udgør den samlede tilbagebetaling i alt 19,0 MDKK.  

Nordisk Ministerråds udgifter til projekter, programlignende aktivite-

ter, institutioner og organisationsbidrag udgjorde i 2013 i alt 931 MDKK 

(2012: 902 MDKK). Derudover anvendte Nordisk Ministerråd 75 MDKK 

(2012: 73 MDKK) til drift af sekretariatet samt publikations- og kommu-

nikationsafdelingen.  

Af de samlede forbrugte midler anvendte Nordisk Ministerråd 17 % 

på projekter (2012: 19 %), 40 % til programlignende aktiviteter  

(2012: 40 %), 32 % til udbetaling til institutioner (2012: 31 %) og 2 % 

(2012: 2 %) til ministerrådets kontorer i Rusland og Baltikum. De reste-

rende 7 % (2012: 7 %) blev anvendt til driften af Nordisk Ministerråds 

sekretariat samt publikations- og kommunikationsafdelingen. 
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De samlede udgifter (ekskl. renter) udgjorde i 2012 i alt 987 MDKK 

(2012: 961 MDKK). 

Balance 

De likvide midler udgjorde pr. 31.12.2012 i alt 205 MDKK (2012:  

200 MDKK). Samarbejdsministrene besluttede i 2007 at reducere likvi-

diteten med 70 MDKK igennem en reduktion af indbetalingerne i 2008. 

For at reducere Nordisk Ministerråds likviditet yderligere har MR-SAM 

besluttet at rykke landenes indbetalinger med to måneder, således at 

raterne fra og med 2011 skulle indbetales henholdsvis 1. marts, 1. juni, 

1. september og 1. december. 

Nordisk Ministerråds egenkapital udgjorde pr. 31.12.2013 i alt  

-112 MDKK, der er opstået primært som følge af ovennævnte reduktion 

af indbetalingerne fra landene samt et tidligere afskrevet krav på lande-

ne, dog reguleret for årets resultat. Den negative egenkapital vil i hen-

hold til økonomireglementet for Nordisk Ministerråd blive udlignet gen-

nem indbetalinger fra landene, når likviditeten betinger dette. 

Nordisk Ministerråd indgik i 2006 kontrakter til en værdi af  

66 MDKK med EU vedrørende drift af eksiluniversitetet European Hu-

manities University (EHU) i Vilnius, hvoraf der ved udgangen af 2013 er 

anvendt i alt 62 MDKK. I 2008 etableredes EHU Trust Fund, der admini-

streres af Nordisk Ministerråd, men som aflægger selvstændigt regn-

skab. I 2012 indgik Nordisk Ministerråd to kontrakter til en samlet vær-

di af 42 MDKK med EU og i 2013 indgik man yderligere et kontrakt til en 

værdi af 59 MDKK. Projekternes formål er primært at yde støtte til civil-

samfundet og unge hviderussiske studerende.  

Ikke disponerede midler udgør ved udgangen af 2013 i alt 33 MDKK 

og er reduceret med i alt 2,5 MDKK siden 2012. En oversigt over ikke 

disponerede midler på budgetpostniveau findes i bilag 1. De ikke dispo-

nerede midler indgår i finansieringen af aktiviteterne i 2014.  

1.2 Prioriteringsbudgeten 

Syftet med prioriteringsbudgeten, som infördes 2013, är att skapa ut-

rymme för nya politiska satsningar. En del av prioriteringsbudgeten är 

öronmärkt för ordförandeskapet medan den andra delen används för att 

finansiera andra strategiska insatser. Prioriteringsbudgeten omfattade i 

2013 cirka 80 MDKK fördelat på 20 MDKK till det svenska ordförande-

skapet och 60 MDKK till övriga politiska initiativ. 

Ordförandeskapsbudgeten 

Sverige var 2013 det första ordförandeskapet som initierade satsningar 

under prioriteringsbudgeten. Förhoppningarna om att en prioriterings-

budget skulle medföra dynamik och intressanta initiativ har befästs un-

der 2013 i och med de svenska insatserna.  
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Fler unga i arbete i Norden 

I maj stod Sverige värd för ett nordiskt arbetsmarknadsmöte som foku-

serade på de ungdomar som har svårast att få fotfäste på arbetsmark-

naden, samt på åtgärder som motverkar långvarigt utanförskap, t.ex 

utbildning och myndighetssamverkan. Förutom de nordiska statsmi-

nistrarna och arbetsmarknadsministrarna deltog även andra politiker, 

representanter för arbetsmarknadens parter, näringslivsföreträdare, 

ungdomar m.fl. Under mötet genomfördes också ett jobbforum där goda 

exempel på hur verksamheter, politik och projekt har underlättat ungas 

etablering på arbetsmarknaden presenterades. 

Bättre praktik på yrkesutbildningar 

För att trygga lärling- och praktikplatser för personer som går en yrkes-

utbildning, och öka kvaliteten i den arbetsplatsförlagda undervisningen, 

tog Sverige initiativ till att arrangerakompetensutvecklande mötesplat-

ser runt om i Norden för deltagare från olika branscher, skolor, myndig-

heter och organisationer. Insatsen är treårig och avslutas 2015. 

Nordiskt samarbete om gruvnäring 

I maj lanserades NordMin – ett nordiskt expert- och forskningsnätverk för 

alla som bidrar till eller berörs av gruv- och mineralnäringen. Satsningen 

ska stärka den nordiska konkurrenskraften inom gruvnäringen. Utma-

ningen är att hitta bästa tillgängliga teknik, minska miljöpåverkan och 

bidra till ett hållbart samhälle. NordMin är ett initiativ som pågår till 2016. 

Fokus på luftföroreningar i Norden 

Inom ramen för miljöområdet initierade Sverige en insats kring förbätt-

rade emissionsinventeringar av så kallade kortlivade klimatpåverkande 

luftföroreningar. Insatsen ska öka kunskapen om de faktiska utsläppen 

från källor i Norden, och identifiera åtgärder för att minska utsläppen i 

de nordiska länderna. Framförallt utsläpp från sot studeras. Insatsen 

stöttar också de nordiska förhandlarna om ett sot-avtal inom ramen för 

Arktiska rådet. Insatsen är treårig och avslutas 2015. 

Nordic Cool 2013 

Den stora kulturfestivalen, Nordic Cool 2013 genomfördes på The Ken-

nedy Center i Washington DC 19 februari–17 mars 2013 i samarbete 

med Nordiska ministerrådet, de nordiska ambassaderna i Washington 

och de nordiska ländernas kulturdepartement och kulturmyndigheter. 

Nordic Cool involverade flera av ministerrådets sektorer med primära 

bidrag från samarbets- och kulturministrarna.  

Festivalens program innehöll cirka 100 evenemang och involverade 

mer än 750 artister från de nordiska länderna och Färöarna, Grönland 

och Åland. Det överordnade målet var exponering av Norden, de nor-

diska länderna och deras konst och kultur, samt att utforska samspelet 

mellan centrala teman som är viktiga för medborgarna i Norden; omsorg 
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om naturen, teknologisk innovation, miljömässig hållbarhet, entrepre-

nörskap, barn- och ungdomskultur och jämställdhet.  

Festivalen hade närmare 200 000 besökare. Över 7 000 personer del-

tog även i föreläsningar och debatter, som fördjupade bilden av Norden. 

Det massmediala genomslaget för festivalen var stort, såväl i Norden 

som i USA.  

Med festivalen lyckades man nå ett stort antal personer, skapa nya 

kontakter i Washingtons kulturvärld och stärka olika politiska kontak-

ter, vilket gagnar och kan förstärka det fortsatta profileringsarbetet. 

Nordic Cool skapade en insikt om fördelarna med att arbeta gemensamt 

i de nordiska länderna och har skapat förutsättningar för framtida sam-

arbeten i andra delar av världen. 

Hållbar nordisk välfärd 

Hållbar nordisk välfärd är ett program för nya välfärdslösningar till 

människor i Norden. Inom programmet fanns 17 projekt vid utgången av 

2013, indelade i tre insatsområden: utbildning och arbete för välfärd, 

forskning för välfärd och infrastruktur för välfärd. De flesta av projekten 

startade under 2013 och resultat förväntas först under 2014 och 2015.  

Insatsområdet utbildning och arbete för välfärd fokuserar på att Nor-

den ska vara en attraktiv region med stort arbetsdeltagande och hög 

kompetensnivå, där alla har möjlighet för att realisera sin kapacitet.  

Under 2013 etablerades en nordisk kunskapsbank om avhopp etable-

rats med syfte att samla goda exempel på vad som gör att unga slutför en 

utbildning.  

Genom rapporten Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner i 

Norden har kunskapen ökat kunskapen om vilka skillnader som finns 

mellan ländernas hälso- och omsorgsutbildningar och om vilka gräns-

hinder som finns för en ökad mobilitet på arbetsmarknaden. 

Insatsområdet forskning för välfärd fokuserar på om hur människor 

lever sina liv och hur olika faktorer kan förklara människors levnadsför-

hållanden.  

Ministerrådet beslutade att öka forskningssamarbetet om socioeko-

nomiska skillnader i hälsa och välfärd. NordForsk gör en utlysning av 

forskningsprogrammet 2014.  

De nordiska hälso- och socialministrarna, tog tillsammans med gene-

ralsekreteraren, initiativ till en utredning om hur det nordiska hälso-

samarbetet kan stärkas de kommande fem till tio åren. Utredningen har 

lagt fram 14 konkreta förslag som ska behandlas 2014.  

Insatsområdet infrastruktur för välfärd ska bidra till att skapa förut-

sättningar för en högkvalitativ, patientsäker och kostnadseffektiv vård.  

 

 

 

 

 



  Nordisk Ministerråds samlede virksomhed – Årsrapport 2013 15 

Fyra pilotprojekt startade inom Högspecialiserad behandling: Nordiskt 

kvalitetsregister för ryggmärgsskador, Nordiskt kvalitetsregister for led-

proteser i handleder och ankelleder, Samarbete inom barnkirurgi med 

fokus på medfödda mage-tarm-sjukdomar samt Gemensam utbildning av 

specialister inom fosterdiagnostik med fokus på behandling av foster i 

livmodern. 

Grön tillväxt 

De nordiska statsministrarna gav i november 2011 Nordiska minister-

rådet i uppdrag att lansera ett nytt tvärsektoriellt initiativ för grön till-

växt. Statsministrarnas uppdrag tog sin utgångspunkt i rapporten Nor-

den – ledande i grön tillväxt. Fackministerråden konkretiserade arbets-

gruppens åtta rekommendationer till projektaktiviteter och det 

beviljades totalt 24 MDKK för arbetet i 2013. 

I 2013 slutfördes första fasen i projektet Främja integrationen av 

miljö och klimat i utvecklingssamarbetet med en intervjuundersökning. 

Undersökningen resulterade i rapporten Reform of fossil-fuel subsidies 

och ger förslag till framtida samarbetsmöjligheter för de nordiska län-

derna. Undersökningen beskriver det existerande nordiska samarbetet 

inom bland annat energi och klimatförändringar och den föreslår poten-

tiella samarbetsländer och möjliga samarbetsaktiviteter. Resultaten från 

rapporten har redan lett till ett konkret transportprojekt inom Nordic 

Development Fund i Asien. 

Ett delprojekt under Gröna tekniska normer och standarder kommit 

fram till hur man kan utveckla ett beslutsverktyg för att identifiera vilka 

byggnader som bör renoveras ur ett hållbarhetsperspektiv. Projekt-

gruppen har sammanställt parametrar som används i olika klassifika-

tionssystem för värdering av nya byggnader och indikatorer som an-

vänds i de europeiska standarderna, och processen med att definiera 

gemensamma nordiska indikatorer för hållbar renovering har påbörjats. 

Inom området gröna tekniska normer och standarder har energimi-

nistrarna initierat ett projekt om ekodesign och energieffektivisering, 

Nordsyn. Projektet syftar till att skapa et starkt nordisk samarbete inom 

ekodesing och energieffektivisering. För att stärka marknadskontrollen 

har projektet har genomfört en gemensam dokumentkontroll i de nor-

diska länderna som lett till att flera riktlinjer och faktablad har tagits 

fram för viktiga produktgrupper.  

Ministerrådet har lanserat webbmagasinet Green Growth the Nordic 

Way, som genom featureartiklar publicerar fördjupad information om akti-

viteter inom grön tillväxt och hållbar utveckling (www.nordicway.org).  

 

 

 

 

 

 

http://www.nordicway.org
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1.3 Hållbar utveckling  

De nordiska samarbetsministrarna har beslutat att allt arbete som görs 

inom ramen för Nordiska ministerrådet ska ha ett integrerat hållbar-

hetsperspektiv. Den Nordiska strategin för hållbar utveckling – Ett gott 

liv i ett hållbart Norden trädde i kraft i januari 2013.  

Nordic Sustainable Development Indicators 2013 som visar generella 

utvecklingstrender inom strategins fokusområden publicerades. Som 

uppföljning av strategin, beslutades ett så kallat verktygsprojekt för att 

hjälpa sektorerna att bättre integrera hållbar utveckling i sin verksamhet.  

Två projekt som beviljades medel från hållbarhetsbudgeten 2012 av-

slutades 2013: 

Utveckling av de nordiska högskolenätverken för hållbar utveckling 

och gröna campus har etablerat nätverket ”Nordic Sustainable Campus 

Network (NSCN)” som består av 34 nordiska högskolor och universitet. 

Nätverket bidrar till kunskapsutbyte och ökad förankring av hållbar-

hetsarbetetoch förväntas bland annat leda till rekommendationer för 

implementerandet av hållbarhetsperspektivet i de nordiska högsko-

lorna, samt ett ökat antal medlemmar i nätverket. 

Perspektivanalyse på videreudvikling af bæredygtig akvakultur i Nor-

den resulterade i rapporten Perspectives for sustainable development of 

Nordic aquaculture. Dessa policyrekommendationer har betydelse för 

det framtida fiskerisamarbetet.  

2013 initierades två andra tvärsektoriella projekt som en uppföljning 

på FN:s konferens för hållbar utveckling Rio+20: 

Ad hoc-arbetsgrupp för kompletterande välfärdsmått ska bidra tvär-

sektoriellt till det nordiska och globala arbetet kring kompletterande 

välfärdsmått i linje med slutdokumentet från Rio+20.  

Deltid, kön och ekonomisk fördelning i Norden undersöker varför det 

är vanligare med deltidsarbete bland kvinnor, samt vilka samfundsmäs-

siga konsekvenser det har.  

1.4 Nordic Nutrition Recommendations  

De nordiske næringsstofanbefalinger (NNR) har igennem årene været en 

af de mest søgte publikationer på norden.org og anvendes bredt af 

studerende, ernæringsforskere og den offentlige forvaltning. Den lange 

tradition for nordisk samarbejde om NNR giver bedre mulighed for at 

træffe de rigtige beslutninger indenfor kost- og sundhedsområdet, 

hvilket medvirker til at forbedre befolkningens sundhedstilstand og 

sikre velfærden i Norden. Udover den store videnskabelige ballast, som 

det nordiske samarbejde giver, er der også en stor økonomiske gevinst 

for det enkelte land ved at samarbejde om denne revision.  
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Ved den 5. revision af NNR har der været særlig fokus på processen i 

udarbejdelsen af anbefalingerne. Der har dels været en mere 

systematisk tilgang til det videnskabelige arbejde, og processen har 

været åben med en offentlig høring, hvor alle har kunnet bidrage med 

bemærkninger eller spørgsmål. Interessen for vores kost er stor – fra 

både videnskabsmænd og for mange forbrugere. Dels har udgivelsen 

også denne gang været anderledes, da anbefalingerne udover at 

udkomme i bogform, har været spydspids for den nye satsning af ”Open 

Access” i Nordisk Ministerråd, dvs. tilgængelig som PDF, e-bog mv.  

Kostrådene i de enkelte nordiske lande er grundlagt ud fra NNR. Som 

opfølgning på lanceringen af NNR, vil de nordiske lande derfor også se 

på de muligheder, der er for kommunikation af kostrådene. Eksempelvis 

i relation til det nordiske ernæringsmærke, Nøglehullet, der i 2014 kan 

fejre 5 års jubilæum. Den nye revision fokuserer i højere grad end 

tidligere på hele kosten og kvaliteten af de forskellige kilder, og ikke 

alene på mængden af eksempelvis fedt og kulhydrater. En anden stor 

fælles nordisk udfordring er arbejdet med næringsstofanbefalingerne, 

bl.a. med det lave D-vitaminindtag og det høje saltindtag i Norden.  

1.5 Nabosamarbejdet 

EU’s Østersøstrategi 

Siden EU-Kommissionen for omkring seks år siden indledte sit arbejde 

med EU’s Østersøstrategi (EUSBSR) har Nordisk Ministerråd arbejdet 

aktivt på at sikre et nordisk aftryk og engagement. Dette er sket især 

inden for områderne fiskeri og havbrug, jordbrug, levnedsmidler og 

skovbrug, herunder bioøkonomi men også på kultur og ligestillingsom-

rådet. Nordisk Ministerråd har med sine unikke netværk i Østersøregi-

onen bidraget til gennemførelsen af strategiens handlingsplan ved at 

tage ansvar for en horisontal aktion om bioøkonomi og for flagskibspro-

jekter, blandt andet inden for bæredygtigt skovbrug, veterinært bered-

skab, miljøberedskab mod oliespild samt kultur og kreative industrier.  

Østersøstrategien har i forhold til bioøkonomi givet Nordisk Mini-

sterråd en solid mulighed for aktivt at tage ansvar og lederskab for den 

samfundsmæssige transformation væk fra et overvejende fossilt baseret 

samfund i retning af et samfund, som i langt højere grad er baseret på 

bæredygtig anvendelse af biologiske ressourcer fra land, skov og vand til 

mad, energi, miljø, materialer, kemikalier og meget andet. Nordisk Mini-

sterråds sekretariat har igangsat en proces under overskriften ”Ten 

steps to realize the bioeconomy in the Baltic Sea Region” med fokus på at 

initiere processer, workshops og kommunikation, og facilitere etabler-

ingen af nye netværk. Eksempelvis er der etableret et netværk beståen-

de af forskere, innovatører og erhverv, som skal se på, hvordan man i 

Nordeuropa i højere grad selv kan producere foder, som den animalske 
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produktion er afhængig af gennem nye produkter og udnyttelse af rest-

produkter, som i dag betragtes som affald.  

Nye retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med 

naboerne i Østersøregionen  

Nordisk Ministerråd ønsker at bidrage til vækst og stabilitet i Nordens 

nærområde i Østersøregionen, og har siden begyndelsen af 1990’erne 

haft samarbejde med de baltiske lande og Nordvestrusland. Den politi-

ske ramme for Nordisk Ministerråds samarbejde med naboerne i Øster-

søregionen er såkaldte retningslinjer. Både retningslinjerne for samar-

bejdet med de baltiske lande, Nordvestrusland og Nordisk Ministerråds 

Hvideruslandsaktiviteter blev fornyet i 2013 med virkning fra 2014 efter 

godkendelse af Nordisk Råds session 2013.  

De nye retningslinjer har særligt fokus på samarbejde om problemstil-

linger af grænseoverskridende karakter såsom organiseret kriminalitet, 

menneskehandel, smitsomme sygdomme og miljøproblemer. I forhold til 

samarbejdet med Nordvestrusland har Ministerrådet fokus på styrkelse af 

demokratiudviklingen og respekt for menneskerettigheder og civilsam-

fund, mens man i samarbejdet med de baltiske lande fokuserer på styrkel-

se af den sociale og økonomiske udvikling, herunder fx demografi.  

Retningslinjerne for Hvideruslandsaktiviteter blev i 2013 opdateret 

hovedsageligt med fokus på støtte til uddannelse af unge hviderussere 

samt støtte til civilsamfundet.  

1.6 Grænsehindringer 

Nordisk Ministerråd har gennem en årrække arbejdet for at fjerne græn-

sehindringer og gøre det enklere at bevæge sig over landegrænserne. Til 

og med 2013 har arbejdet taget afsæt i Grænsehindringsforum, som har 

været meget målrettet og ambitiøst.  

I 2013 blev 10 konkrete hindringer som drejede sig om bl.a. problem-

stillinger i forhold til uddannelsessektoren, social sikring og arbejdsmar-

kedet løst. Andre nordiske statsborgere kan nu åbne bankkonto i Sverige 

og modtage danske børn- og ungeydelser uden karenstid. Adgangen til 

uddannelser i Finland uden sprogtest er også blevet enklere.  

De nordiske statsministre udsendte i oktober 2013 en erklæring om 

at arbejdet mod grænsehindringer er en af de vigtigste udfordringer i 

det nordiske samarbejde. Samarbejdsministrene besluttede derfor i 

2013, at der med virkning fra 1. januar 2014 skulle oprettes et Grænse-

hindringsråd. I lighed med tidligere skal arbejdet fokusere på tre hoved-

formål – informationsindsatser, løsning af konkrete hindringer samt 

forebyggende arbejde. 
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Medlemmerne i Grænsehindringsrådet skal arbejde for at forankre 

og tilrettelægge arbejdet med grænsehindringer nationalt.  

Informationsarbejdet 

Hallo Norden gør det enklere at være borger i Norden og understøtter 

privatpersoners mobilitet i Norden.  

Der var i 2013 850.000 besøg på Hallo Nordens website, en stigning 

på næsten 50 %. Hallo Norden besvarede i 2013 mere end 30.000 per-

sonlige henvendelser fra nordiske borgere, der skulle flytte, arbejde eller 

studere i et andet nordisk land. 

Udover Hallo Norden findes også Nordkalottens Grænsetjeneste, 

Grænsetjenesten og ØresundDirekt, som håndterer grænsespørgsmål/ 

problemer. Sammen har de tre grænseregionale tjenester ca. 315.000 

besøg og servicerer ca. 50.000 personer via telefon, besøg, e-mail og tele-

fon om året. 

1.7 Forskningsområdet 

Översynen av det nordiska forskningssamarbetet avslutades 2013. Med 

utgångspunkt i rapporten ”Vilja till forskning?” har det nordiska samar-

betet fått ökad relevans och flexibilitet. Nordiska ministerrådets forsk-

ningsorgan NordForsk har genom översynen fått ett ökat ansvar för sam-

arbetsorganen, Nordiskt sommaruniversitet och Kommittén för Bioetik.  

Verksamheten fokuseras utifrån forskningsrådens aktuella priorite-

ringar, på sådan forskning som ger nytta för de nordiska länderna.  

Under 2013 startade NordForsk ett antal forskningsprogram som 

adresserar större samhälleliga utmaningar som Norden och resten av 

världen står inför. Inom ramen för Toppforskningsinitiativet (TFI) finan-

sierades tre större projekt inom grön tillväxt. Globaliseringsinitiativet 

inom e-vetenskap (NeGI) etablerade tre Nordic Centre of Excellence, två 

inom klimat och ett inom hälsa. Programmet ”Education for Tomorrow” 

etablerade under 2013 ett Nordic Centre of Excellence med temat ”Rätt-

visa genom utbildning.” Därutöver etablerades forskningsprogram inom 

samhällssäkerhet och arktisk forskning.  

1.8 Uddannelsesområdet  

Det nordiske uddannelsessamarbejde på skoleområdet 0–18 år hviler på 

nordiske værdier som lige adgang til uddannelse samt aktiv deltagelse, 

ligestilling, kreativitet og leg som fundament for børn og unges læring.  

Det nordiske samarbejde har fokus på at udnytte resultater og vi-

den fra uddannelsesforskning, praksiserfaringer og analyser på tværs i 

Norden med henblik på at understøtte nordiske, nationale og lokale 

https://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2011-572
http://newspublicator.com/e10/parker/nl/2ff4cd890127ecb1/mc1669919/link/8233d56651d3d969
http://newspublicator.com/e10/parker/nl/2ff4cd890127ecb1/mc1669919/link/8233d56651d3d969
http://newspublicator.com/e10/parker/nl/2ff4cd890127ecb1/mc1669919/link/8233d56651d3d969
http://newspublicator.com/e10/parker/nl/2ff4cd890127ecb1/mc1669919/link/8233d56651d3d969
http://newspublicator.com/e10/parker/nl/2ff4cd890127ecb1/mc1669919/link/8233d56651d3d969
http://newspublicator.com/e10/parker/nl/2ff4cd890127ecb1/mc1669919/link/8233d56651d3d969
http://newspublicator.com/e10/parker/nl/2ff4cd890127ecb1/mc1669919/link/8233d56651d3d969
http://newspublicator.com/e10/parker/nl/2ff4cd890127ecb1/mc1669919/link/8233d56651d3d969
http://newspublicator.com/e10/parker/nl/2ff4cd890127ecb1/mc1669919/link/8233d56651d3d969
http://newspublicator.com/e10/parker/nl/2ff4cd890127ecb1/mc1669919/link/8233d56651d3d969
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uddannelsespolitiske beslutningsprocesser og understøtte god praksis 

på skolerne.  

For at ruste børn og unge til fremtidens kompetencebehov på ar-

bejdsmarkedet og stimulere børn og unges kreative og innovative kom-

petencer har Nordisk Ministerråd i 2013 iværksat tiltag på skoleområdet 

0–18 år med formål at styrke børn og unges basale færdigheder, reduce-

re frafaldet på ungdomsuddannelserne og fremme anvendelsen af inno-

vative læringsformer.  

I samarbejde med Undervisningsministeriet i Danmark har der har 

været afholdt en nordisk skolekonference for praktikere på skoleområ-

det 0–18 år. Konferencen har bidraget til at sætte fokus på fælles nordi-

ske udfordringer i børnehaver, skoler og ungdomsuddannelser for at 

understøtte de nordiske landes indsatser for at øge kvaliteten i skolen.  

Nordisk Ministerråd har i samarbejde med Mandag Morgen udgivet 

magasinet ”Når jeg bliver stor…” med gode nordiske praksiseksempler på 

entreprenøriel undervisning i grundskolen. Magasinet har bidraget til at 

sprede gode praksiseksempler på entreprenørskab i grundskoler i Norden 

og motiverer flere skoler til at arbejde med entreprenøriel læring.  

1.9 Børn og unge 

De nordiske kulturministre traf i 2013 beslutning om at styrke synlighed 

og anerkendelse af nordisk børne- og ungdomslitteratur ved at etablere 

en pris og et løft, som skal stimulere læselysten blandt børn og unge, 

styrke et kulturelt og sprogligt fællesskab og at sikre et større kendskab 

til nabolandenes børne- og ungdomslitteratur. 

Nordisk Råds Pris for børne- og ungdomslitteratur har samme rammer 

og prissum som Nordisk Råds mere kendte Litteraturpris og hædrer et 

værk af enestående litterær kvalitet. Prisen blev delt ud første gang den 

30. oktober 2013 hvor den gik til den finske forfatter Seita Vuorela for 

romanen Karikko. (ill. Jani Ikonen).  

Prisen fik en fin debut og gennemslagskraft i medierne og var den af 

Nordisk Råds priser der fik mest omtale i 2013, næstefter den eksiste-

rende litteraturpris.  

Det er tydeligt allerede nu, at prisen har effekt på antallet af oversæt-

telser af nordisk børne- og ungdomslitteratur. Der er ligefrem konkur-

rence mellem forlagene om at købe rettighederne allerede når de nomi-

nerede værker annonceres. Det viser, at prisen gør børne- og ungdoms-

litteraturen synligere og bevirker, at forlagene er mere tilbøjelige til at 

satse på at oversætte og udgive nabolandenes værker.  

Nordisk børne- og ungdomslitteratur er velkendt og har en stærk 

profil ude i verden. Leipzig, Bologna, Göteborg og Frankfurt er blot ek-

sempler på de mange bogmesser og festivaler, som prisen blev præsen-

teret på i 2013. Prisen medvirker derfor til at profilere nordisk børne- og 

ungdomslitteratur i Norden – og i resten verden.  



  Nordisk Ministerråds samlede virksomhed – Årsrapport 2013 21 

Udover anerkendelse og synlighed for børnelitteraturen, står ønsket 

om at stimulere børns og unges læselyst højt på den politiske dagsorden. 

Derfor er en række aktiviteter sat i gang parallelt med prisen og samlet 

under navnet Løft for nordisk børne- og ungdomslitteratur. Der findes i 

Norden et stærkt og forgrenet børnelitteraturnetværk, som har gjort, at 

løftet er kommet flot fra start. 

Initiativet har i 2013 blandt andet arrangeret nordiske forfatterbesøg 

for børn, forfatterskole for unge nordiske talentspirer, børnelitteratur-

seminar, nordisk oversættelsesstøtte og arbejdsseminar for forfattere og 

illustratorer.  

1.10 Nordisk Råds budgetrekommandationer 

I de årlige politiske forhandlinger mellem Nordisk Råd og Nordisk Minister-

råd om ministerrådets budgetforslag blev der enighed om følgende ændrin-

ger på budgetposter til budget 2013: 

 

 at der indenfor rammen af ”Holdbar Nordisk Velfærd” afsættes 

midler til at arbejde med organisering af sjældne diagnoser og  

højt specialiseret behandling i sundhedsvæsenet 

 

Nordisk Ministerråd har varetaget rekommandationen gennem iværk-

sættelse af projektet ”Højt specialiseret behandling,” som er en del af 

programmet Holdbar Nordisk Velfærd. Projektet har til formål at udvikle 

og beskrive modeller for nordisk samarbejde om højt specialiseret be-

handling og har blandt andet fokus på nordiske kvalitetsregistre og ret-

ningslinjer for behandling inden for specifikke fagområder. I løbet af 

2013 er påbegyndt fire projekter om blandt andet børnekirurgi og ryg-

marvsskader. I 2014 er yderligere tre projekter planlagt. Det er afsat 

totalt 2,7 MDKK til projektet i 2013 og 2014: 

 

 at Nordisk Ministerråd for Social- og Helsepolitik beagter Rek. 

28/2010 om at etablere et nordisk elektronisk register for læger, 

tandlæger, sygeplejere og andet sundhedspersonale, der er 

autoriserede i Norden indenfor de prioriteringsmidler, der er 

foreslået afsat til ”Holdbar Nordisk Velfærd”, subsidiært sikrer  

smidig og effektiv koordination mellem de nationale registre 

 

Nordisk Ministerråd har varetaget rekommandationen gennem blandt an-

det de fire målsætninger for den nye strategi for nordisk samarbejde på 

social- og sundhedsområdet. En af de fire målsætninger handler om at styr-

ke kvalitet og sikkerhed i social- og sundhedsvæsenet. I 2013 arbejdede 

landenes myndigheder for øget udveksling af information om autorisation 

af sundhedspersonale. Dette samarbejde sikrer den udveksling af oplysnin-

ger, som er nødvendig for at sikre en øget patientsikkerhed i Norden: 
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 at der under Miljøministrenes dispositionsmidler 3-3310-1 skal 

gennemføres et projekt, som skal fremlægge forslag til nordisk 

samarbejde omkring radioaktivt affald i de nordiske lande 

 

Nordisk Ministerråd har varetaget rekommandationen ved at udarbejde 

en kort rapport om håndtering af atomaffald.. Heraf fremgår, at viden og 

kompetence på dette områder er koncentreret ganske få steder i Nor-

den. Nordisk Ministerråd har herefter taget kontakt til Nordic Nuclear 

Safety Research (www.nks.org), som den mest relevante samarbejds-

partner på dette felt, og de har fået til opgave at undersøge mulig nor-

disk nytte i at samarbejde omkring håndtering af radioaktivt affald: 

 

 at Nordisk Råds Natur- og Miljøpris indskrives i budgettet under en 

specifik budgetkonto 

 

Nordisk Ministerråd har varetaget rekommandationen ved, at det i bud-

gettet for 2013 og 2014 fremgår af budgetpost 3-3310-1 Dispositionsme-

del, at budgetposten også anvendes til finansiering af Nordisk Råds Mil-

jøpris. Fra og med budget 2015 har Nordisk Råds Natur- og Miljøpris sin 

egen specifikke budgetpost; 8-3312 Nordisk Råds Miljøpris: 

 

 at der øremærkes 300.000 DKK til et Nordisk Uddannelsesmøde i 

2013 for at sikre kvaliteten og udviklingen i grunduddannelse i 

Norden, som finansieres gennem dispositionsmidler for uddannelse 

og forskning, 2-2505-1 og eventuelt medfinansiering af Nordisk Råd 

 

Nordisk Ministerråd har varetaget rekommandationen gennem i samar-

bejde med Undervisningsministeriet at arrangere den nordiske skole-

konference ”Norden viser vej,” som blev afholdt i København d. 26.–27. 

januar 2014 med fokus på deling af forskningsresultater såvel som gode 

eksempler fra praksis. Der var deltagelse fra alle nordiske lande samt 

Åland, Grønland og Færøerne: 

 

 at der ydes støtte til konkrete konsumentpolitiske projekter op til 

300.000 DKK 

 

Nordisk Ministerråd har varetaget rekommandationen gennem bidrag 

på 300.000 kr. til en konference om en giftfri hverdag i Norden. Konfe-

rencen finder sted den fjerde juni 2014 i Oslo, og fokuserer på hormon-

påvirkende og andre skadelige elementer i konsumentprodukter: 

 

 at der afsættes et beløb med henblik på umiddelbart at iværksatte 

tiltag, som afhjælper problemerne med at rekruttere personale fra 

andre nordiske lande til sekretariaterne i København 

 

http://www.nks.org/
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Nordisk Ministerråd har varetaget rekommandationen gennem kontinu-

erligt at have fokus på at sikre god rekruttering til sekretariaterne i Kø-

benhavn, herunder med fokus på dels rekrutteringen af de rigtige og 

relevante kompetencer og dels med fokus på at sikre nationalt og køns-

mæssig mangfoldighed. Gennem målrettet rekruttering steg for eksem-

pel andelen af norske medarbejdere i Nordisk ministerråds sekretariat 

fra 6–10 % i 2013.  

Regnskabet for 2013 overleveres hermed. 

 

 

København, den 1. juli 2013 

 

 

 

Dagfinn Høybråten Gisle Norheim 

Generalsekretær Afdelingschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Hoved- og nøgletal 

Udvalgte hoved- og nøgletal for Nordisk Ministerråd for de foregående 

fire år. 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 

Udgiftsramme  

Årets budget (TDKK) 986.726 961.472 934.716 899.247 912.759 

Indtægter: (TDKK)  

 – Danmark 217.319 210.882 198.060 191.345 198.646 

 – Finland 169.568 169.142 161.965 154.139 155.888 

 – Island 6.822 7.226 10.181 10.630 10.690 

 – Norge 285.536 277.340 268.400 248.925 244.077 

 – Sverige 295.281 286.182 286.910 280.816 281.490 

- Afgift, renter og øvrige indtægter 18.657 26.777 18.288 18.214 24.485 

I ALT 993.183 977.549 943.804 904.069 915.276 

Årets resultat  

Indtægter minus udgiftsramme 8.492 16.077 9.088 4.822 2.517 

Landenes bidrag – fordeling pr. land  

 – Danmark 22,3 % 22,1 % 21,4 % 21,6 % 22,3 % 

 – Finland 17,4 % 17,8 % 17,5 % 17,4 % 17,5 % 

 – Island 0,7 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 

 – Norge 29,3 % 29,2 % 29,0 % 28,1 % 27,4 % 

 – Sverige 30,3 % 30,1 % 31,0 % 31,7 % 31,6 % 

Beholdninger pr. 31.12  

Ikke disponerede midler  32.772 35.245 26.961 20.355 35.504 

Likvide midler  204.587 199.984 170.687 183.617 249.298 

Egenkapital  -111.508 -103.923 -110.912 -115.064 -108.001 

Øvrige   

Ikke disponerede midler i % af årets budget 3,3 % 3,7 % 2,9 % 2,3 % 3,9 % 

Sekretariatets drift i % af samlet budget 7,6 % 7,6 % 8,4 % 8,2 % 8,0 % 

Antal institutioner 15 15 16 17 18 

Antal ansatte på Nordiske vilkår
1
 101 95 93 93 97 

 – heraf kvinder 64 64 61 54 55 

 – heraf mænd 37 31 32 39 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

────────────────────────── 
1 Ved udgangen af året på sekretariatet i København. Forskydning i antal ansatte er primært et udtryk for 

ændringen i antallet af ledige stillinger ved udgangen af året. Fire personer er fratrådt per 31.12.2013 og de 

er med i statistik for 2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Anvendt regnskabspraksis 

3.1 Generelt 

Nordisk Ministerråd har valgt at basere regnskabet på det modificerede 

regnskabsprincip, hvorefter alle udgifter og indtægter optages i regn-

skabet for det budgetår, de tilhører. 

Det anvendte regnskabsprincip er uændret i forhold til tidligere år.  

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestem-

melserne i Nordisk Ministerråds Økonomi-reglement. Den anvendte 

regnskabspraksis, dvs. værdiansættelsesmetoder etc., er uændret i for-

hold til sidste år.  

3.2 Opstilling af årsregnskabet 

I forbindelse med opstillingen af årsregnskabet er fokus lagt på de akti-

vitetsområder, der tager udgangspunkt i de modtagne bevillinger. I det 

omfang, det er vurderet relevant, er driften af de enkelte aktivitetsom-

råder specificeret i en note. Fra og med budgetåret 2011 er kategori 

inddelingen af budgetposterne i Nordisk Ministerråds budget justeret. 

Midlerne på budgetposterne inddeles således på projektmidler, pro-

gramlignende aktiviteter, institutioner og organisationsbidrag. Denne 

ændring er implementeret i Nordisk Ministerråds regnskab for 2012 og 

justeret i sammenligningstallene. 

3.3 Resultatopgørelsen 

Indregning 

Alle indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsperioden, indregnes i 

resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet. 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter 

transaktionsdagens kurser. Aktiver og passiver i fremmed valuta ind-

regnes til danske kroner på balancedagens kurs. Valutakursreguleringer, 

der opstår som følge af forskelle i valutakursen på transaktionsdagen og 

balancedagen indregnes i resultatopgørelsen. 
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Indbetaling fra de nordiske lande 

Det enkelte lands bidrag til det samlede budget beregnes på baggrund af 

landets andel af den samlede bruttonationalindkomst for alle landene. 

Landene indbetaler et beløb svarende til aktivitetsrammen fratrukket 

afgift på løn, netto renteindtægter og øvrige indtægter. 

Tilbagebetalte midler. 

Midler, der ikke er anvendt senest 3 år efter bevilling tilbagebetales i 

henhold til Nordisk Ministerråds økonomireglement til landene. Tilba-

gebetalingen foretages sammen med tilbagebetalingen af årets resultat, 

såfremt MR-SAM træffer beslutning herom i forbindelse med godkendel-

se af årsregnskabet. 

Tilbageførte midler 

Tilbageførte midler er midler tilbageført fra aktiviteter, der er afholdt til 

en lavere omkostning end det bevilgede beløb eller midler fra aktivite-

ter, der ikke er gennemført. Alle tilbageførte midler, der ikke er forælde-

de i henhold til 3 års reglen anvendes i regnskabsåret. 

Afgift af løn 

Nordisk Ministerråds ansatte betaler afgift i henhold til det interne af-

giftssystem. Afgiften medgår til finansiering af den fastsatte udgiftsram-

me for Nordisk Ministerråds aktiviteter. 

Andre indtægter 

Andre indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i 

forhold til Nordisk Ministerråds hovedaktiviteter herunder valutakurs 

reguleringer. 

Ikke disponerede midler/overførte midler. 

De af årets budget ikke anvendte midler (ikke disponerede midler) over-

føres til kommende års aktiviteter som overførte midler, såfremt de ikke 

udgør mere end 20 % af årets budget.  

Årets resultat 

Årets resultat opgøres som forskellen imellem de budgetterede og de 

faktiske beløb på følgende poster: afgift af løn, renteindtægter, øvrige 

indtægter og forældede midler. 
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3.4 Aktiver og passiver 

Materielle anlægsaktiver 

Sekretariatets flytteomkostninger er optaget til kostpris og afskrives i.h.t 

beslutning truffet af MR-SAM over 3 år. 

Likvide midler 

Likvide midler er indestående i bank. Indestående i fremmed valuta er 

indregnet til danske kroner på balancedagens kurs. 

Fordringer 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåel-

se af forventede tab på baggrund af en individuel vurdering af tabsrisici. 

Mellemregninger med EU/Projektgæld eksterne projekter 

Mellemregninger med EU vedrører indgåede kontrakter om driften af 

European Humanities Univeristy (EHU), samt projekterne Civil Society 

Stability for Belarus (CSSB) og Open Europe Scholarship Scheme (OESS).  

Forpligtelsen og tilgodehavendet vedrørende de indgående kontrak-

ter er medtaget i balancen. Tilgodehavendet nedskrives i takt med, at 

Nordisk Ministerråd modtager indbetalinger fra EU og forpligtelsen ned-

skrives i takt med udbetalingerne til EHU og øvrige projektpartnere. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte 

omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Dette udgør typisk 

forudbetalte omkostninger vedrørende leasing, licensaftaler mv. 

Leverandørgæld og anden gæld 

Gæld til leverandører optages til nominel værdi. Gæld i fremmed valuta 

er optaget til balancedagens valutakurs. 

Hensættelser 

Hensatte forpligtelser indregnes, når Nordisk Ministerråd har en faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielsen af forpligtelsen vil med-

føre et forbrug af økonomiske ressourcer.  

Investeringer 

Alle investeringer i anlægsaktiver udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.  

Dispositionspuljen 

Af mindre forbrug (ikke disponerede midler) på budgetposter kan der 

overføres et beløb svarende til 20 % af årets bevilling til det efterfølgen-

de budgetår. Hvis budgetposten er under 1 MDKK, kan mindre forbrug 

dog overføres ubeskåret op til 200 TDKK. Overførsel af midler mellem 

budgetårene sker på budgetpostniveau efter princippet om, at de ældste 

bevillinger anvendes først (FIFO).  
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Ikke disponerede midler, der ikke kan overføres jf. ovenstående  

tilbagebetales til landende indtil Nordisk Ministerråd har tilbagebetalt 

35 MDKK. Midlerne tilbagebetales til landende efter den fordelings-

nøgle, der var gældende i 2008. Dette beløb udgør for 2013 8,0 MDKK 

(2012 5,1 MDKK). 

3.5 Pengestrømsanalyse 

Pengestrømsanalysen er opstillet efter den indirekte metode. Likviditet 

består af indestående i bank. 

 



  Nordisk Ministerråds samlede virksomhed – Årsrapport 2013 31 

4. Resultatopgørelse 

(TDKK) Note 2013 Budget 2013 2012 

Indtægter     

Landene     

Bidrag fra de nordiske lande 1 974.526 974.526 950.772 

Andre indtægter     

Tilbageførte midler (forældede)  4.634 0 5.449 

Afgift af løn  12.701 11.000 12.581 

Renteindtægter  2 570 1.000 839 

Øvrige indtægter  34 200 2.887 

Midler beskåret efter 20 %-reglen i 2011/2010 3 6.373 0 5.062 

Indtægter i alt  998.838 986.726 977.590 

Renteudgifter og øvrige udgifter  -3.620 0 -41 

Netto finansiering af årets aktiviteter  995.218 986.726 977.549 

Udgifter     

Projektmidler 4 171.565 125.858 189.335 

Programlignende aktiviteter 5 415.144 413.746 391.534 

Institutioner 6 324.781 324.751 302.977 

Organisationsbidrag 7 19.802 19.802 17.838 

Tilbageførte midler (ej forældede) 8 -45.055 0 -49.823 

Ministerrådets kontorer i Rusland og Baltikum 9 22.158 21.765 22.106 

Ministerrådets sekretariat 10, 12 75.311 80.804 73.103 

Ministerrådets publikationsafdeling 11 -29 0 163 

Udgifter i alt   983.677 986.726 947.233 

Overførte midler     

Sekretariat, publikation og kommunikation  13 5.522 0 5.955 

Ikke disponerede midler 14 2.473 0 8.284 

Overførte midler i alt  3.049 0 14.239 

Årets resultat  15 8.492 0 16.077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Balance pr. 31. december 

(TDKK) Note 2013 2012 

Aktiver    

Anlægsaktivter    

Materielle anlægningsaktiver    

Indretning af lejede lokaler  0 1.401 

  0 1.401 

Anlægningsaktiver i alt  0 1.401 

Omsætningsaktiver    

Likvide midler    

Bank indestående 16 204.587 199.984 

  204.587 199.984 

Fordringer    

Personalefordringer  339 615 

Forudbetalt løn 17 3.397 4.645 

Øvrige fordringer 18 3.644 3.151 

Mellemregning med EHU Trust fund  0 404 

Mellemregning med EU 19 43.684 45.913 

Periodeafgrænsningsposter og forudbetalinger   4.052 3.880 

  55.116 58.608 

Omsætningsaktiver i alt  259.702 258.592 

    

Aktiver i alt  259.702 259.993 

 

 
(TDKK) Note 2013 2012 

Passiver    

Egenkapital    

Årets resultat 20 2.119 11.015 

Tilbagebetaling af rammeudvidelse 20 6.373 5.062 

Reduceret indbetaling 20 -70.000 -70.000 

Tidligere afskrevet krav på landene 20 -50.000 -50.000 

Egenkapital i alt 20 -111.508 -103.923 

Overførte midler    

Ikke disponerede midler 14 32.772 35.245 

Ikke anvendte midler (sekretariatet og publikationen) 13 22.080 16.557 

Overførte midler i alt   54.852 51.803 

Kortfristet gæld    

Leverandører  17.570 31.888 

Skyldige omkostninger 21 31.319 4.559 

Personaleforpligtelser  3.485 4.754 

Hensættelser  0 135 

Mellemregning med EHU Trust Fund  422 0 

Projektgæld – EU projekter 19 56.160 63.372 

Projektgæld – NMR projekter 22 207.402 207.404 

Kortfristet gæld i alt  316.358 312.113 

    

Passiver i alt  259.702 259.993 

Yderligere oplysninger 23   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Pengestrømsopgørelse 

(TDKK)  2013 2012 

Driftens likviditetsvirkning    

Årets resultat    

Indtægter  993.183 977.549 

Udgifter  -980.630 -947.233 

Indbetalinger fra driftsaktiviteter    

Fordringer, periodeafgrænsningsposter og forudbetalinger  1.263 1.997 

Mellemregning med EU  2.229 -9.003 

Kortfristet gæld  11.038 24.282 

Projektgæld – eksterne projekter  -7.212 18.427 

Projektgæld – NMR projekter  -1.014 -24.801 

Mellemregning med EHU Trust Fund  422 -4.235 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter  19.279 36.985 

Finanseringens og investeringers likviditetsvirkning    

Overskud tilbagebetalt til landene  -16.077 -9.088 

Ændring i materielle anlægsaktiver  1.401 1.400 

Ændring i finansielle anlægsaktiver  0 0 

Pengestrømme fra finansering  -14.676 -7.688 

Likvide beholdninger 01.01  199.983 170.687 

Pengestrømme fra drift  19.279 36.984 

Pengestrømme fra finansiering  -14.676 -7.688 

Likvide beholdninger 31.12  204.587 199.983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Noter 

(TDKK) 

7.1 Bidrag fra de nordiske lande 

Landenes bidrag udgør i 2013 og 2012 følgende. 

 

 Andel Regnskab 2013 Andel Regnskab 2012 

Danmark 22,3 % 217.319 22,1 % 210.882 

Finland 17,4 % 169.568 17,8 % 169.142 

Island 0,7 % 6.822 0,8 % 7.226 

Norge 29,3 % 285.536 29,2 % 277.340 

Sverige 30,3 % 295.281 30,1 % 286.182 

I alt 100,0 % 950.772 100,0 % 950.772 

7.2 Renteindtægter og øvrige indtægter 

Renteindtægter består af renteindtægter fra Nordea, hvor Nordisk Mini-

sterråds overskudslikviditet er placeret. 

Øvrige indtægter består primært af en kursgevinst opstået som følge 

af, at de likvide beholdninger er omregnet til balancedagens kurs. 

7.3 Midler beskåret efter 20 % reglen 

Midler beskåret efter økonomireglementets 20 %-regel anvendes til ned-

bringelse af den rammeudvidelse på 35 MDKK, der blev gennemført i 2008. 

Midlerne fordeler sig således på ministerråd. 

 
  2013 2012 2011 2010 

Samarbejdsministrene 6.009 4.371 1.818 131 

MR-FJSL 0 0 4 0 

MR-Uddannelse og forskning 364 691 422 0 

MR – Næring, Energi og Regionalpolitik 0 0 0 0 

MR – Miljø 0 0 0 0 

MR-Lagstiftning 0 0 0 354 

I alt 6.373 5.062 2.244 485 
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7.4 Projektmidler 

De anvendte projektmidler fordeler sig således på de enkelte ministerråd. 

 

  2013 2012 

MR-Kultur  12.129 16.516 

MR-Jämställdhet  8.082 4.555 

MR-Lagstiftning  1.572 1.652 

MR-Uddannelse og forskning  17.485 21.772 

MR-Arbetsmark. o. miljø  2.435 2.738 

MR-NER  10.602 9.034 

MR-Social- och hälsovårdspol.  10.127 11.735 

MR-Ekonomi och finanspol.  2.031 1.722 

MR-Miljø  6.421 10.419 

MR-FJSL  12.625 14.810 

Nabopolitik  28.653 31.113 

Samarbejdsministrene  46.920 25.307 

Globalisering  12.482 37.962 

I alt  171.565 189.335 

7.5 Programlignende aktiviteter 

Programlignende aktiviteter indeholder samarbejdsorganer, program-

mer, støtteordninger og arbejdsgrupper.  

De anvendte mider fordeler sig således på de enkelte ministerråd. 

 
  2013 2012 

MR-Kultur  114.118 116.284 

MR-Jämställdhet  3.054 5.300 

MR-Uddannelse og forskning  110.063 98.284 

MR-Arbetsmark. o. miljø  8.436 8.472 

MR-NER  14.610 14.387 

MR-Social- och hälsovårdspol.  10.781 10.590 

MR-Miljø  39.619 35.700 

MR-FJSL  8.792 8.549 

Nabopolitik  31.301 36.233 

Samarbejdsministrene  66.958 8.910 

Globalisering  7.412 48.825 

I alt  415.144 391.534 
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7.6 Institutioner 

De nordiske institutioner modtog følgende beløb i DKK i regnskabsåret 

2013 og 2012. For yderligere information om institutionernes økonomi 

henvises til bilag 2. 

 

  2013 2012 

Norden hus på Færøerne (NHFØ)  13.731 13.462 

Nordens hus i Reykjavik  8.804 8.449 

Nordens institut på Grønland (NAPA)  6.408 6.282 

NORDICOM  3.010 2.951 

Nordens institut på Åland (NIPÅ)  3.011 2.941 

Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) 16.053 15.354 

Kulturkontakt Nord (KKN)  11.228 10.969 

Institut för vidareutb. inom arbetsmiljö (NIVA) 3.282 3.287 

NordForsk  118.711 112.931 

Nordisk Innovations Center (NICe) 80.383 72.888 

Nordisk Energiforskning (NEF) 7.156 4.536 

Nordregio 11.479 10.008 

Nordisk Välfärdscenter (NVC) 21.264 18.833 

Nordisk Genressource Center 20.261 14.140 

I alt 324.780 291.880 

 

Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskab (NHV) er finansieret direkte 

fra landene, men er ellers underlagt samme vilkår som institutioner 

finansieret af Nordisk Ministerråd. 

7.7 Organisationsbidrag 

  2013 2012 

Svanen
2
  4.072 2.581 

Föreningarna Nordens Förbund  3.309 3.250 

Bidrag til Västnorden  744 731 

Samisk samarbeid  3.644 3.580 

Bidrag til Nordisk Sommaruniversitet (NSU)  1.212 1.191 

NORA  6.821 6.505 

I alt  19.802 17.838 

7.8 Tilbageførte midler (ej forældede) 

Tilbageførte midler er midler tilbageført fra aktiviteter, der er afholdt 

til en lavere omkostning end det bevilgede beløb eller midler fra  

aktiviteter, der ikke er gennemført. Følgende beløb blev tilbageført i 

henholdsvis 2013 og 2012. Da beløbene ikke er forfaldet i henhold til 

────────────────────────── 
2 Udover disse beløb blev der i 2012 anvendt yderligere 1.465 TDKK til miljømærket Svanen. Disse midler 

blev finansieret af miljøsektorens projektmidler. 
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3-års-reglen anvendes de i løbet af året til finansiering af Nordisk 

Ministerråds aktiviteter. 

 

  2013 2012 

Projekter  30.686 -32.192 

Programlignende aktiviteter  14.327 -17.548 

Institutioner  42 -83 

Organisationsbidrag  0 0 

I alt  -45.055 -49.823 

7.9 Ministerrådets kontorer i Rusland og Baltikum3 

Følgende beløb er anvendt i henholdsvis 2013 og 2012. 

 

  2013 2012 

Skt. Petersborg  7.893 7.617 

Kaliningrad  2.231 2.286 

Estland  3.925 3.848 

Letland  3.722 3.649 

Litauen  3.697 3.598 

Tværgående indsatser og projekter  690 1.108 

I alt  22.158 22.106 

7.10 Ministerrådets sekretariat 

Nordisk Ministerråds sekretariat har budgetpost nummer 4-0180-3 i 

Nordisk Ministerråds budget. 

 

 2013 Budget 2013 2012 

Indtægter    

Nordisk Ministerråds budget 80.804 80.804 79.220 

Øvrige indtægter 10.606 9.500 10.818 

Indtægter i alt 91.410 90.304 90.038 

Udgifter    

Personale relaterede omkostninger 49.319 52.876 48.501 

Lokaler og andre sekretariatsomkostninger 20.381 23.462 22.110 

Virksomheds- og kompetenceudvikling 5.810 10.027 3.768 

Kommunikationsafdelingen 10.407 10.041 9.844 

Udgifter i alt 85.917 96.406 84.223 

Årets resultat 5.493 -6.102 5.813 

Årets budget 80.804 80.804 79.220 

Faktisk anvendt af ikke disponerede midler -5.493 6.102 -5.813 

I alt 75.311 86.906 73.407 

 

────────────────────────── 
3 Inklusive infopunkterne i Murmansk, Petrozavodsk, Arkhangelsk og Tartu 
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Sekretariatets indtægter består primært af administrationsbidrag fra 

Nordisk Kulturfond, Nordisk Råd, Kommunikationsafdelingen samt 

fra projektansatte medarbejdere. Bidraget kommer fra Nordisk Kul-

turfond: 5 medarbejdere, Nordisk Råd: 16 medarbejdere og kommu-

nikationsafdelingen: 15 medarbejdere. Derudover opkræves admini-

strationsbidrag for medarbejdere, der er ansat på projekter i mere 

end 3 måneder. 

Nordisk Ministerråds andel af omkostningerne i forbindelse med se-

kretariatets flytning i 2010 udgjorde 4.333 TDKK. Beløbet afskrives i 

overensstemmelse med samarbejdsministrenes beslutning i perioden 

2011–2013 og er fuldt afskrevet per 31-12-2013. 

7.11 Ministerrådets publikationsafdeling 

Publikationsafdelingen er en integreret del af kommunikationsafdel-

ingen. Alle omkostninger viderefaktureres til opdragsgiverne som  

hovedsageligt er Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd og de nordiske insti-

tutioner. Hovedparten af publikationerne sælges igennem agenter i de 

nordiske lande. 

 
 2013 Budget 2013 2012 

Indtægter    

Omsætning 4.568 4.135 4.122 

Indtægter i alt 4.568 4.135 4.122 

Udgifter    

Personale relaterede omkostninger 1.972 2.140 2.052 

Publiceringsudgifter 2.403 1.785 1.822 

Øvrige udgifter 164 210 411 

Udgifter i alt 4.539 4.135 4.285 

Årets resultat/udgift 29 0 -163 
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7.12 Ministerrådets kommunikationsafdeling 

Kommunikationsafdelingen varetager både det daglige og langsigtede 

arbejde med kommunikations- og informationsvirksomhed i Nordisk 

Ministerråd og Nordisk Råd. Kommunikationsafdelingen finansieres af 

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd i forholdet 60/40. 

 

 2013 Budget 2012 2012 

Indtægter 
   

Nordisk Ministerråds budget 10.407 10.041 9.844 

Nordisk Råds budget 6.210 6.210 6.088 

Indtægter i alt 16.617 16.251 15.932 

Udgifter    

Personale relaterede omkostninger 8.476 8.310 8.586 

Administration 3.591 3.600 3.543 

Web 386 800 294 

Andre udgifter 4.167 3.077 3.002 

Udgifter i alt 16.617 16.200 15.425 

    

Årets resultat 0 464 507 

Årets resultat 0 464 507 

- heraf Nordisk Råd 0 -93 -203 

Årets indtægt 0 371 304 

7.13 Overførte midler (sekretariat, publikation, 
kommunikation)  

De ikke anvendte midler vedrørende sekretariatet og publikationen kan 

opgøres således: 

 

   Sekretariat  

(note 10) 

Kommunikation  

(note 12) 

Publikation  

(Note 11) 

Total 

Overførte midler 1.1.2013  18.145 293 -1.881 16.557 

Årets resultat 5.493 0 29 5.522 

Overførte midler 31.12.2013 23.638 293 -1.852 22.079 

7.14 Ikke disponerede midler 

De pr. 31.12. ikke disponerede midler fremkommer således: 

 

     2013 2012 Forskel 

Budget 986.726 961.472 25.254 

+ overført fra tidligere år 35.246 26.961 8.285 

+ tilbageførte midler fra projekter 45.055 49.823 -4.768 

 – anvendte midler -1.034.254 -1.003.011 -31.243 

I alt ikke disponerede midler 32.772 35.245 -2.472 
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De ikke disponerede midler anvendes til finansiering af kommende 

års aktiviteter på budgetpost/-niveau. I henhold til økonomiregle-

ments § 20 kan uanvendte midler svarende til max 20 % af årets 

budget (pr. budgetpost) overføres til kommende år. 

7.15 Årets resultat 

Årets resultat kan opgøres således: 

 

     2013 Budget Forskel 

Afgift af løn 12.701 11.000 1.701 

Renteindtægter 570 1.000 -430 

Renteudgifter og øvrige udgifter -3.620 0 -3620 

Øvrige indtægter 34 200 -166 

Tilbagebetalte (forældede) midler 4.634 0 4.634 

I alt 14.319 12.200 2.119 

Midler beskåret efter 20 %-reglen   6.373 

I alt/årets resultat   8.492 

7.16 Likvide midler 

Nordisk Ministerråd havde ved udgangen af 2013 i alt 204.587 DKK 

indestående i Nordea A/S. Likviditeten har de sidste 7 år udviklet sig 

kvartalsvis således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stigningen i likviditeten ultimo året skyldes blandt andet indbetalinger 

fra EU, tilbagebetalte programmidler fra Nordplus samt at institutions-

betaling til Nordforsk for 4. kvartal blev overført i januar 2014 grundet 

lav likviditet i NOK. 
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7.17 Forudbetalt løn 

Ansatte i Nordisk Ministerråd på nordiske vilkår er forudlønnede. Den 

forudbetalte løn indeholder januar lønnen, der er udbetalt i slutningen af 

december. 

7.18 Øvrige fordringer 

Øvrige fordringer består primært af tilgodehavende moms hos Uden-

rigsministeriet og periodiserede projektudbetalinger. 

7.19 EU projekter 

Nordisk Ministerråd gennemfører i samarbejde med og med finansiering 

fra EU følgende projekter: 

 

 Access to Higher Education for Young Belarusians 4.498.193 € 

 Civil Society Stability for Belarus – part one 1.699.721 € 

 Civil Society Stability for Belarus – part two 3.999.613 € 

 Open Europe Scholarship Scheme  3.999.981 € 

 European Scholarship Scheme for Young Belarusians 7.924.935 € 

 

I tillæg til ovenstående bidrager SIDA til Civil Society Stability for Bela-

rus projekterne med i alt 8,7 MSEK. 

7.20 Egenkapital 

I 2001 besluttede landene, at likviditeten i Nordisk Ministerråd skulle 

nedbringes over en årrække, og der blev i perioden 2001–2005 tilbage-

holdt indbetalinger fra landene på i alt 50 MDKK. MR-SAM besluttede 

den 22. maj 2008 at ændre økonomireglementet, således at Ministerrå-

dets fordring på landene blev afviklet. I stedet fremgår den reducerede 

indbetaling fra landene i regnskabet som en negativ egenkapital, og MR-

SAM besluttede samtidigt, at den negative egenkapital vises i en regn-

skabsnote fordelt på landene, og MR-SAM besluttede tillige, at det af 

noten skal fremgå, at landene hæfter for en eventuel negativ egenkapital, 

der vil blive udlignet gennem indbetalinger fra landene, når likviditeten 

betinger dette. 

I forbindelse med budget 2008 blev yderligere 70 MDKK af årets ak-

tiviteter finansieret gennem en reduktion af ministerrådets egenkapi-

tal. Der er siden 2008 ikke sket nogen regulering af den negative egen-

kapital, og årlige overskud er i perioden 2008–2012 blevet tilbagebe-
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talt til landene. Den samlede negative egenkapital var således primo 

2013 120 MDKK. Pr. 31. december 2013 udgør egenkapitalen i alt   

-111.508 TDKK og fordeles således imellem landene: 

 

  Andel af 

resultat 

2013 

Tilbagebetaling af 

rammeudvidelse i 

2013 

Reduktion i 

finansiering 

2008 

Afskrevet 

krav 

31.12.2013 

Danmark  472 1.447 -15.526 -11.090 -24.696 

Finland  369 1.141 -12.453 -8.895 -19.838 

Island  15 83 -532 -380 -814 

Norge  621 1.695 -20.419 -14.585 -32.688 

Sverige  642 2.007 -21.070 -15.050 -33.472 

I alt  2.119 6.373 -70.000 -50.000 -111.508 

Saldo pr. 31.12.2012 -103.923 saldo pr. 31.12.2013 -111.508 

 

Fra og med regnskabsåret 2009 vil ikke disponerede midler, der ikke kan 

overføres jf. ovenstående blive tilbagebetalt til landene indtil Nordisk 

Ministerråd har tilbagebetalt 35 MDKK. Midlerne tilbagebetales til lande-

ne efter den fordelingsnøgle, der var gældende i 2008. Beløbene fordeler 

sig således på landene: 

 
 Beskåret  

(20 % reglen) 

2013 

Beskåret  

(20 % reglen) 

2012 

Beskåret  

(20 % reglen) 

2011 

Beskåret  

(20 % reglen) 

2010 

Beskåret  

(20 % reglen) 

2009 

Total per 

31.12.2013 

Danmark 1.447 1.149 509 110 1.087 4.302 

Finland 1.141 906 402 87 857 3.393 

Island 83 66 29 6 62 246 

Norge 1.695 1.346 597 129 1.274 5.041 

Sverige 2.008 1.595 707 153 1.508 5.971 

I alt 6.373 5.062 2.244 485 4.788 18.953 

7.21 Skyldige omkostninger 

Beløbet består af omkostninger faktureret i 2014, som vedrører 

regnskabsåret 2013, samt en kvartalsbetaling til Nordforsk vedrørende 

2013, som betales i 2014 grundet lav likviditet i NOK. 

7.22 Projektgæld – NMR projekter 

Gælden vedrørende Nordisk Ministerråds projekter kan opgøres således: 

 

      2013 2012 

Gæld 1.1 207.404 247.844 

+ Disponerede midler/indgåede forpligtelser 530.115 531.419 

- Tilbageførte midler -45.055 -49.823 

- Udbetalte midler -485.062 -506.397 

I alt      207.402 207.404 
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7.23 Yderligere oplysninger 

Nordisk Ministerråd har indgået en 8-årig lejeaftale vedrørende lokaler-

ne på Ved Stranden 18. Den samlede forpligtelse for den resterende del 

af lejeperioden (fem år) udgør 30 MDKK. Der er ligeledes indgået en 

aftale vedrørende leasing af computerudstyr. Forpligtelsen vedrørende 

denne aftale udgør ved udgangen af 2013 i alt 0,2 MDKK 

 



8. BILAG 1: Ikke disponerede 
midler 

  Budget 

2013  

+ 

Ovf. Fra 

2012 

+ 

Tilbageført 

i 2013 

+ 

Midler til 

rådighet 

= 

Anvendt i 

2013 

- 

Ikke disp. 

Midler 

+ 

       

Prioriteringsbudget 81 441 1 400 5 742 88 583 85 341 3 242 

         Projektmedel 19 444 1 400 5 650 26 494 26 287 207 

8110 Testcenter 509 0 0 509 509 0 

8111 Udd. og forskning indenf. grøn vækst 8 653 0 5 650 14 303 14 303 0 

8112 Elmarknaden 3 054 500 0 3 554 3 554 0 

8114 Grøn offentlig indkøb  2 036 500 0 2 536 2 536 0 

8116 Främja int. av miljö/klima i utv.samarb. 204 300 0 504 304 200 

8117 Samordning och förstärkt finansiering 

av gröna inversteringar och företag 

407 100 0 507 500 7 

8211 Fælles studie af den nordiske  

velfærdsmodels udfordringer 

3 054 0 0 3 054 3 054 0 

8401 Kennedycenter 1 527 0 0 1 527 1 527 0 

         Programlignende aktiviteter 61 997 0 92 62 089 59 054 3 035 

8001 Nordmin 10 180 0 0 10 180 10 049 131 

8002 Fler unga i arbete i Norden och  

arbetsmaknadsmötet 

5 090 0 0 5 090 5 090 0 

8003 Förbättrade emissionsinventeringar av 

kortlivade klimatpåv. luftföreningar 

2 036 0 0 2 036 2 036 0 

8004 Lärande på arbetsplats 3 054 0 0 3 054 3 000 54 

8113 Grønne tekniske normer og standarder 2 036 0 0 2 036 2 036 0 

8115 Utv. tekniker/metoder för avfallshant. 7 126 0 0 7 126 7 126 0 

8210 Hållbar nordisk välfärd 17 815 0 0 17 815 15 661 2 154 

8212 Välfärd och kost 1 018 0 0 1 018 1 018 0 

8310 Klimavenligt byggeri 6 617 0 0 6 617 6 600 17 

8311 Kultur og kreativitet 5 090 0 92 5 182 4 503 679 

8312 Offentlig-privat-partnerskab om 

plandeforædling i Norden 

713 0 0 713 713 0 

8313 Ny nordisk Mad 1 018 0 0 1 018 1 018 0 

8402 Interering av jämställhetsperspektiv 204 0 0 204 204 0 

Globaliseringsinitiativer 0 6 128 12 792 18 920 18 151 769 

         Projektmidler 0 2 968 8 171 11 139 10 739 400 

2020 Globaliseringsforum/Grøn Vækst 0 1 554 659 2 213 2 213 0 

2040 Gemensamt nordiskt EnergiExpo 0 200 0 200 200 0 

2042 Energi och transport inkl. uppfölgning 0 47 2 153 2 200 2 000 200 

2045 Världsutställningen i Shanghai 0 200 0 200 200 0 

2065 Främjandet av högre utbildning 0 762 3 887 4 650 4 450 200 

2070 God uppläring av unga och vuxna 0 205 1 239 1 444 1 444 0 

3000 Puljen till nya globaliseringsinitiativer 0 0 233 233 233 0 

         Programlignende aktiviteter 0 3 159 4 621 7 781 7 412 369 

2025 Nordisk Toppforskning 0 407 0 407 407 0 

2030 Innovationsrepresent i Asien 0 169 0 169 0 169 

2060 NORIA 0 407 3 811 4 218 4 218 0 

2076 Harmonisering af el-markederne i Norden 0 27 0 27 27 0 

2080 Kultur och kreativitet 0 1 222 0 1 222 1 222 0 

2085 Hälsa och välfärd 0 760 811 1 571 1 371 200 

2090 Klimatvänligt byggeri 0 167 0 167 167 0 
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  Budget 

2013  

+ 

Ovf. Fra 

2012 

+ 

Tilbageført 

i 2013 

+ 

Midler til 

rådighet 

= 

Anvendt i 

2013 

- 

Ikke disp. 

Midler 

+ 

        

MR-Kultur, MR-Ligestilling, MR-FJLS 224 051 2 635 4 899 231 586 228 897 2 689 

        
MR-Kultur 173 335 1 548 1 988 176 871 176 083 788 

         Projektmidler 10 955 539 960 12 454 12 129 325 

2204 Nordisk Kulturforum 0 279 -260 19 19 0 

2207 Kulturministrenes globaliseringsinds. 0 0 127 128 128 0 

2208 Strategisk satsninger 8 943 0 912 9 855 9 714 141 

2294 Tvärsektoriell projektverksamhet 0 0 121 121 16 105 

         Programlignende aktiviteter 112 569 907 1 028 114 503 114 118 385 

2205 Nordisk kulturfond 35 274 0 0 35 274 35 274 0 

2206 Nordisk Råds priser 2 419 0 750 3 170 2 880 290 

2212 Nordisk Børne- og Ungdomskomit 6 195 451 259 6 905 6 810 95 

2221 Nordisk computerspilprogram 6 782 111 0 6 893 6 893 0 

2222 Nordisk Film- och TV-fond 27 021 78 0 27 099 27 099 0 

2223 Nordisk Journalistisk Efteruddannelse 2 675 0 0 2 675 2 675 0 

2251 Kunst- og kulturprogrammet 17 247 227 19 17 492 17 492 0 

2253 Nordisk oversætterstøtte 2 974 0 0 2 974 2 974 0 

2254 Mobilitets- og residensprogram 11 982 40 0 12 022 12 021 1 

         Institutioner 46 167 0 0 46 167 46 192 -25 

2228 NORDICOM 3 010 0 0 3 010 3 010 0 

2270 Nordens hus i Reykjavik 8 779 0 0 8 779 8 804 -25 

2272 Nordens hus på Färöarna 13 731 0 0 13 731 13 731 0 

2274 Nordens institut på Åland 3 011 0 0 3 011 3 011 0 

2277 Nordens institut på Grönland 6 408 0 0 6 408 6 408 0 

2548 Kulturkontakt Nord (tidl NIFI) 11 228 0 0 11 228 11 228 0 

         Organisationsbidrag 3 644 102 0 3 746 3 644 102 

2234 Samisk samarbeid 3 644 102 0 3 746 3 644 102 

MR-Ligestilling 9 118 465 2 598 12 181 11 136 1 045 

         Projektmidler 6 064 465 2 598 9 127 8 082 1 045 

4410 Projektmedel - Jämställdhet 6 064 465 2 598 9 127 8 082 1 045 

         Programlignende aktiviteter 3 054 0 0 3 054 3 054 0 

4480 NIKK 3 054 0 0 3 054 3 054 0 

MR-FJLS 41 598 623 313 42 534 41 678 856 

         Projektmidler 12 550 618 313 13 481 12 625 856 

6310 Projektmidler Skovbrug 307 113 68 487 427 61 

6510 Projektmidler Jordbrug 372 25 0 397 307 89 

6610 Projektmedel - Fiskeri 6 240 207 0 6 447 6 149 298 

6810 Projektmedel – Levnedsmidler 5 080 255 52 5 387 5 060 327 

6830 Nordisk handlingsplan for bedre 

helse og livskvalitet 

551 18 194 763 682 81 

         Programlignende aktiviteter 8 792 0 0 8 792 8 792 0 

6420 Ny nordisk Mad 2 369 0 0 2 369 2 369 0 

6520 Nordiskt kontaktorgan för  

jordbruksforskning 

824 0 0 824 824 0 

6581 Samnordisk skogsforskning, SNS 5 599 0 0 5 599 5 599 0 

         Institutioner 20 256 5 0 20 261 20 261 0 

6585 Nordisk Genressource Center 

(NordGen) 

20 256 5 0 20 261 20 261 0 
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  Budget 

2013  

+ 

Ovf. Fra 

2012 

+ 

Tilbageført 

i 2013 

+ 

Midler til 

rådighet 

= 

Anvendt i 

2013 

- 

Ikke disp. 

Midler 

+ 

        

MR-U   243 071 10 612 4 851 258 534 247 471 11 064 

         Projektmidler 14 015 1 668 3 924 19 607 17 485 2 122 

2505 Utbildning och forskning 4 896 129 1 689 6 714 5 993 721 

2510 Nordiskt skolsamarbete (NSS) 0 212 92 304 278 26 

2520 Rådg.gr. for nordisk samarb.  

om voksnes læring 

0 138 546 684 684 0 

2530 Rådg.gr. for nordisk samarb.  

inom högre utbildning 

0 278 428 706 582 125 

2544 Det nordiske sprogsamarbejde 5 453 510 18 5 981 5 675 306 

2553 Politikudvikling, Videnssamfund 612 200 992 1 804 1 604 200 

2560 Ad hoc arbejdsgr. på prior. omr. 3 054 0 0 3 054 2 510 544 

3110 Nordiska forskningspolitiska 0 200 0 200 0 200 

3410 Projektmidler – IT-samarbete 0 0 160 160 160 0 

         Programlignende aktiviteter 109 133 8 944 927 119 004 110 063 8 942 

2513 Nordplus rammeprogram 73 441 8 917 927 83 285 74 612 8 674 

2545 Nordenundervisning i utlandet 1 099 0 0 1 099 1 099 0 

3127 Politikudvikling voksnes læring 6 998 0 0 6 998 6 998 0 

3140 Nordisk komitè for Bioetikk 1 020 27 0 1 047 1 020 27 

3180 Nordisk Institut for Teoretisk Fysik 10 911 0 0 10 911 10 911 0 

3181 Nordiska Institutet for Sjörett 3 251 0 0 3 251 3 194 57 

3182 Nordisk Institutt for Asiastud 5 155 0 0 5 155 5 064 91 

3184 Nordisk vulkanologisk institut 5 267 0 0 5 267 5 174 93 

3185 Nordisk Samisk Institutt (NSI) 1 991 0 0 1 991 1 991 0 

         Institutioner 118 711 0 0 118 711 118 711 0 

3100 NordForsk 118 711 0 0 118 711 118 711 0 

         Organisationsbidrag 1 212 0 0 1 212 1 212 0 

2534 Bidrag till Nordisk Sommaruniversitet 1 212 0 0 1 212 1 212 0 

MR-S   40 859 361 1 849 43 069 42 172 897 

         Projektmidler 8 814 356 1 849 11 019 10 127 892 

4310 Projekmedel - Social- och häls 5 756 356 1 849 7 961 7 069 892 

4320 Nordiska Handikappolitiska Råd 1 142 0 0 1 142 1 142 0 

4340 Nomesko og Nososko 1 916 0 0 1 916 1 916 0 

         Programlignende aktiviteter 10 781 6 0 10 787 10 781 6 

4382 Nordisk inst. for Odontologiske Mat. 10 781 6 0 10 787 10 781 6 

         Institutioner 21 264 0 0 21 264 21 264 0 

4380 Nordiskt Välfärdscenter 21 264 0 0 21 264 21 264 0 

MR-NER  127 694 1 450 2 688 131 832 131 051 781 

         Projektmidler 7 969 849 2 295 11 113 10 602 512 

5140 Projektmidler Näring 1 996 90 245 2 331 1 951 380 

5141 Projektmidler Energi 2 220 160 72 2 452 2 390 61 

5143 Projektmidler Regional 3 753 599 1 979 6 331 6 260 71 

         Programlignende aktiviteter 13 886 601 392 14 880 14 610 269 

5142 Arbejdsgrupper - Energi 2 077 304 174 2 556 2 341 215 

5145 Arbejdsgrupper under regional 0 0 158 158 103 55 

5160 Grænsekomiteer 11 809 297 60 12 166 12 166 0 

         Institutioner 99 018 0 0 99 018 99 018 0 

3220 Nordisk Energiforskning (NEF) 7 156 0 0 7 156 7 156 0 

5180 Nordisk InnovationsCenter (NICe) 80 383 0 0 80 383 80 383 0 

6180 Nordregio 11 479 0 0 11 479 11 479 0 

         Organisationsbidrag 6 821 0 0 6 821 6 821 0 

5151 NORA 6 821 0 0 6 821 6 821 0 
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  Budget 

2013  

+ 

Ovf. Fra 

2012 

+ 

Tilbageført 

i 2013 

+ 

Midler til 

rådighet 

= 

Anvendt i 

2013 

- 

Ikke disp. 

Midler 

+ 

        

MR-Finans 1 855 165 65 2 086 2 031 54 

         Projektmidler 1 855 165 65 2 086 2 031 54 

5210 Projekt-Ekonomi och finans 1 855 165 65 2 086 2 031 54 

MR-A   13 992 1 028 236 15 256 14 153 1 103 

         Projektmidler 2 246 29 228 2 503 2 435 67 

4110 Prosjektmedel – Arbejdsliv 683 27 198 908 872 35 

4130 Informationsprojektet 1 563 2 30 1 595 1 563 32 

         Programlignende aktiviteter 8 464 1 000 8 9 471 8 436 1 036 

4111 Arbejdsliv fasteudvalg 5 400 922 8 6 329 5 372 958 

4120 Nordjobb 3 064 78 0 3 142 3 064 78 

         Institutioner 3 282 0 0 3 282 3 282 0 

4180 Institut för vidareutb.inom  

arbetsmiljö 

3 282 0 0 3 282 3 282 0 

MR-Miljø 45 389 672 4 767 50 828 50 113 716 

         Projektmidler 6 149 646 263 7 058 6 422 636 

3310 Projektmedel - Miljö 6 149 646 263 7 058 6 422 636 

         Programlignende aktiviteter 35 168 25 4 504 39 696 39 619 77 

3311 Miljøsektorens arbejdsgrupper 23 201 4 4 504 27 708 27 652 56 

3320 NEFCOS Miljøudviklingsfond 11 967 21 0 11 988 11 967 21 

         Organisationsbidrag 4 072 2 0 4 074 4 072 2 

6720 SVANEN – Nordisk miljömärkning 4 072 2 0 4 074 4 072 2 

MR-Lov  1 418 223 118 1 759 1 572 188 

         Projektmidler 1 418 223 118 1 759 1 572 188 

7110 Projektmedel - Lagstiftning 1 418 223 118 1 759 1 572 188 

Nabopolitik 95 592 6 969 4 078 106 639 98 165 8 474 

         Projektmidler 25 590 3 819 2 208 31 617 28 653 2 963 

0790 Grænseregionalt samarbejde 0 41 0 41 41 0 

0800 Gennemførsel af retningslinier 0 95 0 95 95 0 

0870 Arktisk samarbeidsprogram 9 688 446 38 10 172 8 234 1 938 

0910 Politiske initiativer 986 228 151 1 366 1 166 200 

0940 Barentsregionen og m.  

frivilligsektoren i NV-ryssland 

0 3 0 3 3 0 

0960 NGO-virksomhed i Østersøregion 6 133 1 205 393 7 731 7 516 215 

0980 Partnerskab og grænseregionalt 6 230 1 264 1 166 8 660 8 049 611 

0990 Samarb. med Nordens naboer i Vest 2 553 537 460 3 550 3 550 0 

        

 Programlignende aktiviteter 32 184 2 355 1 829 36 368 31 301 5 067 

0820 Kunskapsuppbyggning och nätver 27 522 1 480 1 809 30 811 26 648 4 162 

0950 EHU/Hviderusland 4 662 876 20 5 558 4 653 905 

         Institutioner 37 818 794 42 38 654 38 211 443 

0810 MR-kontorer i Estland, Letland og 

Litauen 

11 521 132 42 11 695 11 516 178 

0970 Ministerrådets kontorer i Nord 10 244 662 0 10 906 10 642 264 

5280 Nordiska Projektexportfonden 16 053 0 0 16 053 16 053 0 
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  Budget 

2013  

+ 

Ovf. Fra 

2012 

+ 

Tilbageført 

i 2013 

+ 

Midler til 

rådighet 

= 

Anvendt i 

2013 

- 

Ikke disp. 

Midler 

+ 

        

MR-SAM  30 560 3 600 2 970 37 130 34 333 2 797 

         Projektmidler 19 274 3 340 2 044 24 657 22 172 2 486 

0435 Generalsekreterarens  

disponeringsreserv 

422 200 55 677 477 200 

0445 Formandsskabspuljen 0 641 890 1 531 1 331 200 

0460 Holdbart Norden 3 102 168 371 3 641 3 265 376 

0461 Nordisk Sikkerhetspolitisk  

Forskningsprogram 

0 200 0 200 200 0 

1011 Informationsaktiviteter 5 188 823 -90 5 921 5 611 310 

1012 Norden I Fokus 4 541 76 418 5 035 4 691 344 

1021 Internationale aktiviteter 740 200 0 940 940 0 

1035 Grænsehindringer 3 911 785 0 4 696 3 914 782 

2055 Gränshindersforum 1 370 246 400 2 016 1 742 274 

         Programlignende aktiviteter 7 233 260 926 8 420 8 109 311 

0500 Pulje til NMR støtte til Island  0 102 0 102 102 0 

1030 Hallo Norden 5 679 95 0 5 774 5 774 0 

1050 Tjänstemannautbyte 1 554 64 926 2 544 2 233 311 

         Organisationsbidrag 4 053 0 0 4 053 4 053 0 

0410 Föreningarna Nordens Förbund 3 309 0 0 3 309 3 309 0 

0425 Bidrag til Västnorden 744 0 0 744 744 0 

Aktiviteter med selvstendigt regnskab 80 804 0 0 80 804 80 804 0 

        0180 Ministerrådets sekretariat 80 804 0 0 80 804 80 804 0 

        
Total   986 726 35 245 45 055 1 067 027 1 034 254 32 772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. BILAG 2: Institutionernes 
økonomi 

Institution Indtækter fra 

Nordisk 

Ministerråds 

budget 

Projekt-

bevillinger fra 

Nordisk  

Ministerråd 

Nationale  

bevillinger, 

internationale 

 org. m v   

Andre 

indtægter 

Totale 

indtægter 

Indtækter (DKK)           

Nordicom      3 584         206       6 941      1 842     12 573  

Nordens hus Før. (NHFØ)    13 731         682       1 900      2 858     19 171  

NAPA      6 408            -            694         533       7 635  

NIVA      3 281         327            -           528       4 137  

NOPEF    16 056            -              -        7 120     23 176  

NIPÅ      3 011            -            769         279       4 059  

KKN    11 220      1 153          833         171     13 377  

NOREY      8 956      2 697          136      4 419     16 209  

NEF      7 156      8 697     19 987    15 259     51 099  

Nordisk Innovation    80 383      7 661     32 609    12 524   133 176  

NordForsk  118 711      5 798     88 804    10 689   213 973  

Nordregio    11 479      3 605       2 885      8 811     26 780  

NHV            -           421     38 297      5 886     44 605  

NVC    21 264      6 842       2 960      3 268     34 334  

NordGen    20 256      2 376       3 601      4 084     30 317  

 

 
Institution Administrative 

omkostninger 

Virksomheds-

området 

Projekt-

omkostninger 

Totale udgifter 

Udgifter (DKK)         

Nordicom    1 438     10 840          206     12 484  

Nordens hus Før. (NHFØ)    2 902       5 063     11 183     19 147  

NAPA    1 228       6 584             -         7 812  

NIVA       595       2 983          387       3 966  

NOPEF    1 838          759     21 457     24 046  

NIPÅ       983       2 523          469       4 030  

KKN       707     11 510          491     12 708  

NOREY    2 499     13 782             -       16 281  

NEF    4 549       4 711     39 836     49 095  

Nordisk Innovation    6 264       3 269   121 218   130 752  

NordForsk    5 751     30 589   163 670   200 009  

Nordregio    5 002     17 985       2 943     25 930  

NHV    5 775     47 664       4 689     58 128  

NVC    5 333     22 536       9 885     37 755  

NordGen    3 414     19 328       5 925     28 667  
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Institution Likvide midler Årets resultat Egenkapital 

Øvrige nøgletal (DKK)       

Nordicom       1 046           89            573  

Nordens hus Før. (NHFØ)       4 878           24         4 161  

NAPA       2 195        -177         1 611  

NIVA       1 503         171         1 176  

NOPEF     31 508        -870            811  

NIPÅ       1 620           28         1 380  

KKN       3 244         670         3 980  

NOREY          512          -72         1 167  

NEF     64 255      2 004         9 707  

Nordisk Innovation   104 738      2 425       14 433  

NordForsk   560 065    13 964       21 441  

Nordregio     17 304         850         7 284  

NHV     29 644   -13 523         4 599  

NVC       9 328     -3 420         6 820  

NordGen     20 148      1 651         4 185  

 

 

 

 

 



10. BILAG 3:  
Revision af årsregnskabet for 2013 

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk 

Ministerråds virksomhed for 2013  

10.1 Indledning 

1. Rigsrevisionen afgiver hermed revisionsberetning for regnskabsåret 

2013 til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd  

Beretningen har i udkast været fremsendt til Nordisk Ministerråds 

sekretariat og de øvrige nordiske rigsrevisioner, hvis bemærkninger i 

videst muligt omfang er indarbejdet  

Beretningen omfatter hele Nordisk Ministerråds årsregnskab for 2013  

Revisionen af Nordisk Ministerråds institutioner, støtteordninger, 

projekter mv  varetages af de enkelte landes statslige revisionsmyndig-

heder på grundlag af de gældende bestemmelser i domicillandet  

Vi har fra de øvrige nordiske landes statslige revisionsmyndigheder 

modtaget rapporteringer om resultatet af årets revision af institutioner, 

enkeltprojekter mv  Et sammendrag af rapporteringerne er indarbejdet i 

beretningen, jf  kap  VI  

2. Årsregnskabet, der behandles på Nordisk Råds ordinære session i 

efteråret 2014, udviser et overskud på 8,5 MDKK og en negativ egenka-

pital på 111,5 MDKK  Samarbejdsministrene (MR-SAM) træffer i 2014 

beslutning om disponering af årets resultat  

Konklusion på den udførte revision 

3. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

Nordisk Ministerråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr  31  de-

cember 2013, og at der er etableret forretningsgange og interne kontrol-

ler, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnska-

bet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med ind-

gåede aftaler og sædvanlig praksis   

Det er vores overordnede vurdering, at forvaltningen i 2013 på de om-

råder, vi har undersøgt, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig 

måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er doku-

menterede og dækkende for Nordisk Ministerråds virksomhed i 2013  
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Særlige forhold og kommentarer til årsregnskabet fremgår af kap   

II og III  

4. Godkender Nordisk Ministerråd årsregnskabet i sin nuværende 

form, vil årsregnskabet blive forsynet med en revisionspåtegning uden 

forbehold, men med en supplerende oplysning om, at vi ikke har foreta-

get revision af budgettal i årsregnskabet  

Vi betragter med vores påtegning revisionen af årsregnskabet for 

Nordisk Ministerråd for 2013 som afsluttet  Vi kan dog tage spørgsmål 

vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelse  

I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give 

anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet ved påtegningen, 

bliver vurderet på ny  

Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse fremgår af kap  IV  

10.2 Særlige forhold vedrørende årsregnskabet for 
2013 

10.2.1 Regnskabsprincip mv  

5. Det anvendte regnskabsprincip er uændret i forhold til sidste år  Års-

regnskabet for 2013 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbe-

stemmelserne i Nordisk Ministerråds økonomireglement og Nordisk 

Ministerråds udarbejdede forskrifter  

Den anvendte regnskabspraksis, dvs  værdiansættelsesmetoder mv , 

er ligeledes uændret i forhold til sidste år   

6. De enkelte nordiske institutioner aflægger selvstændige årsregn-

skaber for 2013 efter samme regnskabsprincip, som gælder for Nordisk 

Ministerråd, dog i enkelte tilfælde modificeret i forhold til nationale 

regnskabsbestemmelser  

10.2.2 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 økonomifunktio-

nen, som Nordisk Ministerråds sekretariatet mod betaling stiller til 

rådighed for de 2 sekretariater   

8. Vi har konstateret, at sekretariaterne fortsat løbende opdaterer og 

ajourfører samarbejdsaftalerne efter de faktiske forhold  I forbindelse 

med vores gennemgang af de seneste opdateringer har vi konstateret, at 

aftalerne er opdateret og fornyet i 2013 med de 2 sekretariater  
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10.3 Kommentarer til årsregnskabet 

10.3.1 Den samlede resultatopgørelse 

9. Nordisk Ministerråds resultat for 2013 viser et overskud på 8,5 MDKK 

mod et overskud på 16,1 MDKK i 2012  Faldet i overskuddet skyldes bl a  

en forøgelse af posten renteudgifter og øvrige udgifter med 3,6 MDKK, 

som i det væsentligste hidrører fra kursdifferencer   

10. De samlede indtægter udgør 995,2 MDKK i 2013 mod 977,5 MDKK i 

2012, hvoraf bidragene fra de nordiske lande udgør hovedparten  De sam-

lede bidrag er 23,8 MDKK større i 2013 end i 2012  

11. Vi har konstateret, at der fortsat er et fald i renteindtægterne i 

forhold til 2011 og 2012, hvor renteindtægterne stort set blev halveret  

Renteindtægterne er fra 2012 til 2013 faldet fra godt 0,8 MDKK til knap 

0,6 MDKK   

Nordisk Ministerråd har undersøgt, om likviderne med fordel kan 

placeres i konkurrerende pengeinstitutter  Ministerrådets undersøgelse 

viste, at det på baggrund af oplysninger fra 3 store nordiske banker på 

nuværende tidspunkt ikke er muligt at tjene nogle renter ved at binde de 

likvide midler i danske kroner på aftalekonti i 1–6 måneder  Ministerrå-

det har tilføjet, at det dog for andre valutaer vil kunne lønne sig, men 

dette er ikke aktuelt, da likviditeten her er lav  Ministerrådet har endelig 

oplyst, at vilkårene følges løbende, og når det vurderes at kunne betale 

sig, vil praksis for aftaleindskud blive genoptaget  Vi har taget forklarin-

gen til efterretning og vil følge forholdet  

12. Vi har stikprøvevist gennemgået tilbageførsel af forældede pro-

jektmidler og har i den forbindelse konstateret, at tilbageførslerne er 

foretaget på korrekt grundlag  

13. De samlede omkostninger udgør 986,7 MDKK i 2013 mod 961,5 

MDKK i 2012  Heraf anvendes 905,9 MDKK til institutioner, samar-

bejdsorganer og enkeltprojekter, mens 80,8 MDKK anvendes til driften  

10.3.2 Nordisk Ministerråds sekretariat 

14. Vi har for personaleomkostningerne gennemgået afstemningen mel-

lem lønsystemet, der anvendes i Nordisk Ministerråd, og bogføringen og 

påset, at der er overensstemmelse mellem lønsystemet og bogføringen   

15. Nordisk Ministerråds andel af de samlede flytteomkostninger og 

indretningen af lokaler i 2010 udgjorde 4,3 MDKK  Omkostningen skulle 

efter MR-SAM’s beslutning afskrives i perioden 2011–2013  Beløbet er 

fuldt afskrevet ultimo 2013   
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10.3.3 Den samlede balance 

16. De likvide midler på 205 MDKK udgør hovedparten (78 %) af de 

samlede aktiver på 260 MDKK pr  31  december 2013  De likvide midler 

er steget med 4,6 MDKK i forhold til ultimo 2012  

17. Under fordringerne er der indregnet forudbetalt løn mv  på  

3,4 MDKK og øvrige fordringer inkl  momsrefusion på 3,6 MDKK   

Vi har stikprøvevist påset, at øvrige fordringer løbende indfries   

18. Ved vores gennemgang af personaleforpligtelser for 2012 blev det 

konstateret, at der henstod væsentlige tilbageholdte pensionsbeløb for 

medarbejderes egenbetaling, hvor medarbejderne ikke var kommet med 

oplysninger om, hvor pensionsordningerne var oprettet  Vi anbefalede, at 

Nordisk Ministerråd fik afklaret dette forhold  Nordisk Ministerråd har 

oplyst, at de tilbageholdte beløb er kraftigt reduceret i 2013, og at der 

fortsat arbejdes for at kontakte tidligere ansatte med henblik på at få op-

lyst, hvortil midlerne skal indbetales  Det finder Rigsrevisionen positivt  

19. Ikke-disponerede midler udgør i alt 54,9 MDKK i 2013 mod 51,8 

MDKK i 2012  For 2013 udgør sekretariatets og publikationsafdelingens 

andel 22,1 MDKK  De resterende 32,8 MDKK vedrører projekter og ud-

gør den del af budgetmidlerne, der ikke er disponeret til specifikke for-

mål ved årets udgang  Midlerne bliver reserveret til anvendelse til nye 

projekter inden for budgetrammen for det enkelte fagområde   

20. Vi skal igen henlede opmærksomheden på, at den kortfristede gæld 

pr  31  december 2013 overstiger omsætningsaktiverne med 56,7 MDKK   

Generelt bør omsætningsaktiverne være af en sådan størrelse, at det 

er muligt at indfri den kortfristede gæld  Al projektgæld indgår imidler-

tid som kortfristet gæld, selv om projekterne kan løbe over flere år   

Nordisk Ministerråds økonomiafdeling har tidligere oplyst, at det ik-

ke er muligt at foretage en meningsfyldt opdeling af projektgælden, da 

en opdeling vil forudsætte entydige betalingsplaner for de enkelte pro-

jekter, hvilket imidlertid ikke er muligt, da projekternes fremdrift gene-

relt afviger fra de oprindelige planer  Nordisk Ministerråds økonomiaf-

deling har derfor valgt at undlade en opdeling af projektgælden, indtil 

der er etableret en brugbar måde at foretage opdelingen på   

21. Nordisk Ministerråds egenkapital udgør -111,5 MDKK ultimo 2013  

Egenkapitalen udgør det afskrevne krav på indbetalingerne fra landene i 

2005 på -50 MDKK, underbudgetteringen i 2008 med -70 MDKK og de 

efterfølgende årlige reguleringer som følge af årets resultat og eventuelle 

tilbagebetalinger til landene   

22. På grundlag af vores revision finder vi, at de etablerede forret-

ningsgange og interne kontroller ved regnskabsførelsen og regnskabsaf-

læggelsen understøtter regnskabets rigtighed, og at årsregnskabet giver 

et retvisende billede af Nordisk Ministerråds aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr  31  december 2013 samt af resultatet af Nordisk Mini-

sterråds aktiviteter for regnskabsåret 1  januar–31  december 2013  
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10.4 Den udførte revision 

10.4.1 Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse 

23. Det er revisionens formål at påse, at ledelsens aflagte regnskab er 

udarbejdet i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds økonomireg-

lement og Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrifter, og at årsregn-

skabet giver et retvisende billede af Nordisk Ministerråds aktiver, passi-

ver og finansielle stilling samt resultat   

Revisionen har hovedsageligt omfattet regnskabsposter og områder, 

hvor der er risiko for væsentlige fejl og mangler, jf  pkt  26  

24. Forekommer der tilsigtede fejl og mangler, vil der være risiko for, 

at disse forbliver uopdagede  Det er Nordisk Ministerråds ansvar at tilret-

telægge hensigtsmæssige registreringssystemer, forretningsgange og 

interne kontroller for at forebygge og opdage såvel tilsigtede som utilsig-

tede fejl og mangler samt at påse, at disse foranstaltninger overholdes  

Revisionen udvides, hvis der under revisionen konstateres forhold, 

som vækker mistanke om uregelmæssigheder  Revisionen har ikke givet 

anledning til en sådan udvidelse  

25. I forbindelse med revisionen er Nordisk Ministerråds regnskabs-

mæssige registreringssystemer og interne kontroller gennemgået og 

vurderet  Det økonomisystem, der anvendes i Nordisk Ministerråd, er bl 

a  baseret på digitale godkendelses- og anvisningsprocedurer i forbin-

delse med den regnskabsmæssige registrering  På grundlag af vores 

revision finder vi, at der generelt er etableret tilstrækkelige og forsvarli-

ge forretningsgange og interne kontroller for registrering af de regn-

skabsmæssige data  

10.4.2 Risikofyldte områder 

26. Vores strategi for tilrettelæggelsen af revisionen er fastlagt med henblik 

på at fokusere på områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl og mangler   

De væsentlige og risikofyldte områder har været: 

 

 tilbageførte projektmidler 

 løn- og personaleområdet 

 fordringer, periodeafgrænsningsposter, skyldige 

projektomkostninger og kreditorer 

 Nordisk Ministerråds interne kontroller, der omfatter de 

overordnede kontroller og kontroller på de regnskabsmæssige 

områder  
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10.4.3 Revisionens udførelse 

27. Revisionen har omfattet en gennemgang af procedurerne i forbindel-

se med regnskabsudarbejdelsen og en stikprøvevis gennemgang af do-

kumentationen for de oplysninger og beløbsangivelser, der er anført i 

årsregnskabet  Vi har påset, at de gældsposter og øvrige forpligtelser, 

der os bekendt påhviler Nordisk Ministerråd, er kommet rigtigt til ud-

tryk i årsregnskabet  

28. Ud over den finansielle revision omfatter revisionen en vurdering 

af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der un-

derstøtter, at de dispositioner, der er omfattet 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 omfat-

tet af årsregnskabet, og om oplysningerne i årsregnskabet om mål og 

resultater er dokumenterede og dækkende for Nordisk Ministerråds 

virksomhed i 2013   

29. Revisionen har vist, at de væsentlige og risikofyldte områder ge-

nerelt er behandlet tilfredsstillende i Nordisk Ministerråd, og at gen-

nemgangen af de interne kontroller i Nordisk Ministerråd viser, at der er 

tilfredsstillende ledelseskontroller og kontroller for de udvalgte regn-

skabsområder  Baseret på revisionen er det vores vurdering, at registre-

ringen af omkostningerne mv  i økonomisystemet er kommet rigtigt til 

udtryk i årsregnskabet  

10.4.4 Redegørelse om forvaltningsrevision 

30. Formålet med revisionen er endvidere at foretage en vurdering af, 

om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved 

forvaltningen af Nordisk Ministerråd   

31. Vi har ved stikprøver gennemgået administrationsudgifterne for 

at påse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 

Nordisk Ministerråds midler  I den forbindelse har vi bl a  stikprøvevist 

gennemgået forhold omkring rejser og har konstateret, at der generelt 

anvendes rejsebureauer for bestilling af flybilletter, og at Ministerrådet 

generelt tilstræber at bestille i god tid for at opnå de bedste priser   

Opfølgning på projekt- og programrevision i 2012 og 2013 

32. Vi har yderligere undersøgt i hvilket omfang Nordisk Ministerråd har 

fulgt op på de anbefalinger, som projektrevisionen fra 2012 og 2013 gav 

anledning til  Sekretariatet oplyste, at Nordisk Ministerråd har søgt at 

styrke en række områder, som blandt andet gælder projektkontrakterne  
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og medarbejdernes og programforvalternes kendskab til projekthånd-

bogen  Rigsrevisionens anbefalinger til mere strukturelle ændringer 

indgår i de moderniseringsinitiativer, som generalsekretæren i april 

2013 fik tilslutning fra Nordisk Samarbejdskomité til at igangsætte  

Rigsrevisionen har over for Nordisk Ministerråd givet udtryk for, at mo-

derniseringsinitiativerne er nødvendige særlig i relation til mål- og re-

sultatstyringen, idet tiltagene kan være med til at sikre og tydeliggøre, 

om Ministerrådet leverer resultater i overensstemmelse med de politi-

ske målsætninger  

Vi finder det tilfredsstillende, at Nordisk Ministerråd har inddraget 

vores anbefalinger i modernisereringsarbejdet   

Moderniseringsinitiativet 

33. Nordisk Ministerråd har løbende orienteret Rigsrevisionen om mo-

derniseringsinitiativerne og det igangsatte analysearbejde, der bl a  sig-

ter på at forbedre og effektivisere det nordiske regeringssamarbejde, 

der særligt omfatter projektvirksomheden, programforvaltning og bud-

getprocessen  Rigsrevisionen har fået forelagt udkast til rapporten ved-

rørende modernisering af ministerrådets projektvirksomhed  Moderni-

seringsinitiativet vedrørende projektvirksomheden er blevet gennem-

ført på baggrund af analyser samt Rigsrevisionens anbefalinger fra 

projektrevisionerne i 2012 og 2013  Det finder Rigsrevisionen positivt   

34. Rigsrevisionen har ultimo april 2014 fået et udkast til den endeli-

ge afrapportering af generalsekretærens moderniseringsopdrag til Nor-

disk Samarbejdskomité, der skal behandles af Samarbejdsministrene  

Rapporten indeholder en lang række af anbefalinger, som særlig har til 

formål at styrke det nordiske samarbejde på ministerniveau, at øge ef-

fektiviteten og den administrative praksis i sekretariatet, at øge den 

nordiske nytte af Ministerrådets projektvirksomhed, samt at forbedre 

styringen af de nordiske institutioner  Det er vores vurdering, at anbefa-

lingerne forekommer relevante med henblik på at kunne opnå en god og 

effektiv tilskudsforvaltning  Rigsrevisionen vil følge implementeringen 

af de opstillede anbefalinger  Vi vil især dog have fokus på området for 

øget nordisk nytte af Ministerrådets projekt- og programvirksomhed  

Revision af programforvaltningen i 2013 

35. Vi har undersøgt Nordisk Ministerråds administrative procedurer og 

forretningsgange ved programforvaltningen  Vi vurderer, at en klar og 

samlet beskrivelse af programforvaltningen vil kunne skabe en større 

ensartethed på tværs af ministerrådene  Hertil kommer, at det samtidig vil 

kunne lette administrationen i forbindelse med udskiftning på posterne  
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36. Vi har stikprøvevist undersøgt aftalegrundlaget mellem Nordisk 

Ministerråd og eksterne forvaltningsorganer  Revisionen viste, at Nor-

disk Ministerråd ikke i tilstrækkelig grad sikrer sig kendskab til forvalt-

ningsorganernes retningslinjer  Sekretariatet bør sikre, at disse ret-

ningslinjer bliver gennemgået, accepteret og lever op til Ministerrådets 

specifikke krav   

37. Vi har stikprøvevist undersøgt Nordisk Ministerråds sekretariats 

opfølgning på og tilsyn med forvaltningsorganers administration af pro-

grammidler  I den forbindelse har vi konstateret, at der i vid udstræk-

ning er en tilfredsstillende opfølgning på det faglige udbytte af de enkel-

te projekter under programmerne  Opfølgningen bliver rapporteret til 

og behandlet i de enkelte ministerråd   

38. Rigsrevisionen anbefalede, at Ministerrådet fremadrettet fokuse-

rer mere på konkretisering og operationalisering af mål og resultatkrav, 

og at der bliver rapporteret herpå  Vi har noteret os, at sekretariatet 

fremadrettet i moderniseringsopdraget har fokus på tydeligere målop-

stilling og styrket resultatopfølgning  Herunder at der skal ske konkrete 

ændringer, således, at budgettet kommer til at indeholde informationer 

om, hvilke formål de afsatte midler skal anvendes til  

39. Revisionen viste, at Nordisk Ministerråd har stillet krav om udar-

bejdelse af regnskab, men at sekretariatet i aftalegrundlaget ikke har 

fastsat nærmere regler for regnskabsaflæggelsen  Vi anbefalede, at afta-

legrundlaget for de programlignende aktiviteter bliver udvidet, så det 

klart fremgår hvilke krav, der er til regnskabsaflæggelsen  Det kan være 

med til at sikre, at den økonomiansvarlige i tilskudsmodtagers organisa-

tion altid godkender og underskriver regnskabet, så Ministerrådet opnår 

en relevant og pålidelig dokumentation for, at tilskudsmodtager har 

anvendt midlerne som forudsat   

40. Vi konstaterede endvidere, at der ikke for alle de udvalgte pro-

grammer var modtaget revisionsrapportering på trods af, at det af Øko-

nomireglementet og Revisionsreglementet fremgår, at sekretariatet skal 

modtage revisionsrapportering  For de programmer, hvor der var mod-

taget revisionsrapporter, var de ikke gennemgået  Vi finder det væsent-

ligt, at Ministerrådet altid vurderer, om regnskabet er revideret i over-

ensstemmelse med de gældende regler  Herunder om revisor har væ-

sentlige bemærkninger hertil  Det er ligeledes vigtigt at vurdere, om 

tilskudsmodtager har opfyldt betingelserne for at modtage tilskud, om 

tilskud er anvendt til formålet, og om tilskudsmodtager har taget skyldi-

ge økonomiske hensyn ved anvendelsen af tilskuddet, som det også 

fremgår af Revisionsreglementet  

41. Vi skal endelig anbefale, at Ministerrådet fremadrettet bør have 

mere fokus på at videregive viden om, hvordan midler er blevet anvendt, 

og hvilke resultater det har medført, herunder hvilken effekt indsatsen 

har haft  
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10.5 Nordisk Ministerråds kontorer 

42. Ved kontoret i Kaliningrad konstaterede vi ved besøget i 2012, at der 

var væsentlige brister i den interne økonomistyring  Sekretariatet har 

hertil oplyst, at det har iværksat en støtte og opfølgning i forhold til kon-

torets økonomistyring med regnskabsmæssig assistance fra en medar-

bejder i sekretariatet  I øvrigt skal kontoret fra maj 2014 fremover ad-

ministreres fra Sct  Petersborg uden egen økonomiforvaltning  Vi har 

drøftet forholdene med Nordisk Ministerråds økonomiafdeling, og vil 

følge op herpå ved næste revisionsbesøg ved kontoret i Sct  Petersborg  

43. I 2013 aflagde vi besøg ved Nordisk Ministerråds kontor i Riga  På 

baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at kontoret og 

Nordisk Ministerråd i begrænset omfang har efterkommet de anbefalin-

ger, som blev givet ved det forrige besøg  Endvidere konstaterede vi bl a 

, at der efter vores vurdering var brister i forvaltningen af kontorets 

budgetmidler  Vi har noteret os, at økonomiafdelingen og kontoret i Riga 

nu er gang med at efterleve anbefalingerne og rette op på de forhold, der 

blev kritiseret ved begge revisionsbesøg  Dette finder vi tilfredsstillende   

10.6 Revision af Nordisk Ministerråds institutioner, 
enkeltprojekter mv  

10.6.1 Generelt 

44. Ansvaret for revisionen af regnskaber for institutioner, der er belig-

gende i Norden, er placeret hos den statslige revisionsmyndighed i insti-

tutionens domicilland  Efter aftale med vedkommende rigsrevision kan 

revisionen dog varetages af et anerkendt privat revisionsfirma  

Enkeltprojekter mv  revideres som hovedregel stikprøvevist af de en-

kelte landes rigsrevisioner som led i revisionen af regnskaberne for de 

pågældende institutioner eller forvaltningsorganer, 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  

45. Vi videresendte den 3  marts 2014 en oversigt fra Nordisk Mini-

sterråds sekretariat over projekter for 2013, der var fordelt på de enkel-

te lande, til de nordiske rigsrevisioner til brug for deres projektrevisio-

ner  Vi har konstateret, at der var en enkelt fejl i oversigten med hensyn 

til korrekt land for revision af projektet  Vi skal påpege vigtigheden af en 

korrekt registrering af data for projekterne, da de danner grundlag for 

rigsrevisionernes projektrevisioner   
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10.6.2 Nordisk Ministerråds institutioner 

46. Ved afslutning af revisionen af en institutions årsregnskab afgives en 

revisionspåtegning, der efter behov kan suppleres med en revisionsrapport  

47. I Danmark er der fra 1  januar 2010 etableret en datterinstitution til 

en svensk fællesnordisk moderinstitution (Nordens Velfærdscenter – Ud-

dannelse for Døvblindepersonale)  Efter aftale med Nordisk Ministerråd i 

2012 bliver revisionen af den danske datterinstitution foreløbig varetaget af 

Riksrevisionen i forbindelse med revisionen af moderinstitutionen  

48. Der er 4 fællesnordiske institutioner i Finland, der alle revideres 

af private revisionsfirmaer  

Der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende 

oplysninger for alle 4 institutioner for regnskabsåret 2013  

49. Nordens Hus i Island revideres af Ríkisendurskoðun  

Der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende 

oplysninger for institutionen for regnskabsåret 2013  

50. Riksrevisjonen varetager revisionen af 3 af de 4 nordiske institu-

tioner, der er beliggende i Norge  Den 4  institution revideres af et privat 

revisionsfirma  Der er afgivet revisionspåtegninger uden forbehold eller 

supplerende oplysninger for alle 4 institutioner  

Herudover har Riksrevisjonen revideret og afgivet revisionspåteg-

ninger vedrørende årsregnskaberne for henholdsvis Nordisk Metodik-

komité for Næringsmidler og Nordisk Film- & TV Fond  For begge regn-

skaber er der afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supple-

rende oplysninger   

51. De 4 nordiske institutioner, der er beliggende i Sverige, revideres 

af Riksrevisionen  Riksrevisionen har for alle 4 institutioner afgivet revi-

sionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger  

52. De 3 selvstyreområder Færøerne, Grønland og Åland har hver én 

nordisk institution  

For alle 3 institutioner varetages revisionen af private revisionsfirmaer  

Der er afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende op-

lysninger for institutionerne på Færøerne og Åland, mens der er afgivet en 

supplerende oplysning for institutionen på Grønland om, at regnskabets 

indholdte budgettal og skematiske opstillinger ikke er revideret  
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10.6.3 Bemærkninger vedrørende revisionen af udvalgte 
institutioner mv  

Nordisk Energiforskning (NEF), Norge 

53. Riksrevisjonen har haft bemærkninger til regnskabet, der bl a  omfat-

ter en anbefaling om, at NEF bør etablere en rutine for at dokumentere 

afstemning hvert år af mellemværendet med de øvrige nordiske institu-

tioner  Endvidere har Riksrevisjonen konstateret, at der ikke er en an-

den bemyndiget person, som gennemgår og attesterer de betalingsfor-

slag som en fuldmægtig i NEF månedligt foretager i netbank og samtidig 

selv afstemmer til banken  

Nordregio, Sverige 

54. Riksrevisionen har bl a  konstateret, at Nordregio i årsrapporten 

fejlagtigt har klassificeret personaleomkostninger som omkostninger for 

varer og tjenesteydelser  Endvidere var der brister i dokumentationen 

ved gennemgangen af eksternfinansierede igangværende projekter  

Nordic School of Public Health (NHV), Sverige 

55. Riksrevisionen har bl a  konstateret, at NHV i årsrapporten har bog-

ført afviklingsomkostninger for 24 mio  SEK  Riksrevisionen har noteret, 

at der fortsat savnes en beslutning fra Nordisk Ministerråd om, hvordan 

afviklingen af NHV skal organiseres efter den 31  december 2014   

Nordens Genresurscenter (NordGen), Sverige 

56. Riksrevisionens gennemgang af bidrag til eksterne projekter viste bl 

a , at vilkårene for hvilke omkostninger der var støtteberettigede var 

utydelige, samt at der manglede opfølgning på, at de udbetalte midler 

var anvendt til de aftalte formål  Disse forhold var ligeledes observeret 

ved Nordregio  

Nordens Välfärdscenter (NVC), Sverige 

57. Riksrevisionen har konstateret, at NVC i 2013 bl a  mangler doku-

mentation for formål ved afholdelse af repræsentation, og at udgifter til 

måltider i forbindelse med repræsentation varierer meget i størrelse  

Endvidere er der konstateret brister i at efterleve reglerne for udbud 

ved køb af varer og tjenesteydelser   

Riksrevisionen har anbefalet, at NVC styrker de interne forretnings-

gange og kontroller samt forstærker rutinerne for kvalitetssikring af 

årsregnskabet  

58. Riksrevisionen har for de 4 institutioner i Sverige bemærket, at 

institutionerne som i tidligere år generelt ikke fuldt ud har rapporteret 

op mod alle de mål, der er opstillet i institutionskontrakterne  Riksrevi-

sionen anfører, at det er vigtigt at efterleve disse krav til rapportering, 

da der for politisk side er et udbredt ønske om at opnå en bedre redegø-
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relse for, hvad midlerne bliver anvendt til  Det er endvidere et krav i 

økonomireglementet og håndbog for institutionerne  

10.7 Andre oplysninger mv  

10.7.1 Eftersyn af Nordisk Ministerråds protokoller 

59. Vi har påset, at der føres protokol for afholdte møder i Nordisk Mini-

sterråd (MR-SAM og Nordisk Samarbejdskomité (NSK)), og at beslutnin-

ger vedtaget på møderne er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet  Vi 

har læst protokollerne for møder afholdt i 2013  

10.7.2 Overholdelse af lovgivningen 

60. Den daglige ledelse har skriftligt erklæret, at der ledelsen bekendt ikke 

har været aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, hvis konse-

kvenser 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  

10.7.3 Risiko for besvigelser af væsentlig betydning for 
årsregnskabet 

61. Vi har med Nordisk Ministerråds ledelse drøftet risikoen for væsent-

lig fejlinformation i årsregnskabet som følge af besvigelser eller fejl  

Formålet med drøftelserne er at opnå en forståelse af ledelsens vurde-

ring, dels af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlin-

formation som følge af besvigelser og fejl, dels af kontrolforanstaltninger 

til forebyggelse heraf  

Ledelsen har over for os bekræftet sit ansvar for udformning, imple-

mentering og vedligeholdelse af regnskabs- og kontrolsystemer med 

henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at den ikke har 

kendskab til eller formodning om besvigelser og fejl af betydning for 

årsregnskabet  
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Vi er i forbindelse med vores revision ikke blevet bekendt med for-

hold, som indikerer eller vækker mistanke om, at der i Nordisk Minister-

råd foregår besvigelser og fejl af væsentlig betydning for årsregnskabet  

10.7.4 Ledelsens regnskabserklæring 

62. Vi har indhentet en regnskabserklæring fra generalsekretæren og 

den økonomiansvarlige i Nordisk Ministerråds sekretariat  

Den skriftlige erklæring er tilfredsstillende og omfatter årsregnska-

bets fuldstændighed og andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå 

revisionsbevis  

10.7.5 Ikke-korrigerede forhold 

63. Vi skal som led i revisionen oplyse MR-SAM om, hvorvidt der er for-

hold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet, fordi den daglige ledelse 

har vurderet, at de er uvæsentlige 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  

Alle forhold er korrigeret i det foreliggende årsregnskab  

10.7.6 Afsluttende bemærkninger 

64. 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 3  juli 2014 

 

 

 

 

Lone Strøm Tina Mollerup Laigaard 

Rigsrevisor Kontorchef 
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