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Behandles i Kontrolkomiteen 
 

Kontrolkomiteens betænkning over 

Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om 

revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed 2017 

Forslag 

Kontrolkomiteen foreslår at Nordisk Råd beslutter:  

 At tage årsregnskabet og revisionsberetningen for Nordisk Kulturfond 2017 

til efterretning 

Baggrund 

I overensstemmelse med Nordisk Råds bestemmelser afgiver Rigsrevisionen i Dan-

mark sammen med et medlem af det danske folketing, revisionsberetning for regn-

skabsåret 2017 for Nordisk Kulturfond (NKF). 

 

Årsregnskaberne for 2017 udviser et overskud på 0,2 mio. DKK mod 0,3 mio. DKK 

året før. Forskellen tilskrives en stigning i antallet af støttebevillinger samt en stig-

ning i omkostningerne til drift af sekretariat. 

 

De samlede indtægter er steget på grund af en medfinansiering fra eksterne til-

skudsgivere til Puls-satsningen på 1,6 mio. DKK samt en forhøjelse af de tilfærte 

budgetmidler fra Nordisk Ministerråd på 0,6 mio. DKK. 

 

I alt blev der bevilget støtte til 295 projekter ud af 848 ansøgninger jævnført med 243 

projekter og 766 ansøgninger i 2016. Fonden har i 2017 arbejdet med tre forskellige 

niveauer for tilskud: Opstartspulje, almindelig projektstøtte og tematiske satsninger 

– i regnskabsåret 2017 indgår de tematiske satsninger Handmade samt Puls. 

 

Tilbageførte midler er faldet 0,8 mio. DKK i forhold til 2016 og dette ser Rigsrevisio-

nen som et positivt udtryk ”for kvaliteten af bidragsgivningen”. 

Rigsrevisionens konklusion 

Rigsrevisionen anser årsregnskabet for at give et retvisende billede af aktiver, passi-

ver og finansielle stilling og at der ikke er knytte væsentlige bemærkninger til Nor-

disk Kulturfonds regnskab for 2017. Rigsrevisionen vurderer yderligere at de disposi-

tioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre 

forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
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Kontrolkomitéens synspunkter 

Den danske rigsrevision har for 2017 ingen anbefalinger eller bemærkninger til NKF, 

mn konkluderer på resultatopgørelsen af  fonden generelt har en tilfredsstillende 

administration af projekter. Kontrolkomiteen deler denne opfattelse og konstaterer 

at NKFs regnskaber er i overensstemmelse med gældende regler og giver et korrekt 

billede af Nordisk Kulturfonds finansielle stilling den 31. december 2017.  

 

 

Nuuk, den 13. september 2018 

Anna Kólbrun Árnadóttir (Mifl.) 

Lennart Axelsson (S) 

Maria Stockhaus (M) 

Peter Östman (kd) 

Paavo Arhinmäki (vänst) 

Ruth Mari Grung (A) 

 


