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Käsittelijä Tarkastuskomitea 
 

Tarkastuskomitean mietintö, joka koskee 

Tanskan valtiontilintarkastajien tilintarkastuskertomusta Pohjoismaiden 

neuvostolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle Pohjoismaisen 
kulttuurirahaston tilikauden 2017 toiminnasta 

Ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto päättää  

 että se merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen Poh-

joismaisen kulttuurirahaston tilikauden 2017 toiminnasta. 

Taustaa 

Pohjoismaiden neuvoston määräysten mukaisesti Tanskan valtiontilintarkastajat an-

tavat yhdessä yhden Tanskan kansankäräjien jäsenen kanssa tilintarkastuskertomuk-

sen Pohjoismaisen kulttuurirahaston (NKF) tilikauden 2017 toiminnasta. 

 

Vuoden 2017 tilinpäätös on 0,2 miljoonaa Tanskan kruunua ylijäämäinen, kun ylijää-

mä edellisenä vuonna oli 0,3 miljoonaa Tanskan kruunua. Ero johtuu tukimääräraho-

jen ja sihteeristön toimintakustannusten kasvusta. 

 

Kokonaistulot kasvoivat, koska Puls-musiikkipanostukseen saatiin ulkopuolista osa-

rahoitusta 1,6 miljoonaa Tanskan kruunua samalla, kun Pohjoismaiden ministerineu-

voston budjettirahoitus kasvoi 0,6 miljoonaa Tanskan kruunulla. 

 

Kaikkiaan 295 hanketta 848 hakemuksen joukosta sai tukea, kun vuonna 2016 tuettu-

ja hankkeita oli 243 ja hakemuksia 766. Rahasto on myöntänyt kolmenlaista tukea 

vuonna 2017: käynnistysavustus, yleinen hanketuki ja temaattiset panostukset – 

vuoden 2017 temaattisia panostuksia olivat Handmade ja Puls. 

 

Takaisinmaksettujen varojen määrä väheni 0,8 miljoonalla Tanskan kruunulla vuo-

desta 2016, mitä valtiontilintarkastajat pitävät positiivisena merkkinä ”tuenmaksa-

tuksen laadusta”. 

Valtiontilintarkastajien päätelmät 

Valtiontilintarkastajien mukaan tilinpäätös antaa oikean kuvan vastaavista ja vastat-

tavista samoin kuin Pohjoismaisen kulttuurirahaston taloudellisesta tilanteesta 

vuonna 2017, eikä tilinpäätökseen ole merkittäviä huomautuksia. Valtiontilintarkas-

tajat arvioivat lisäksi, että tilinpäätökseen sisältyvien myönnettyjen varojen käyttö 
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on lakien ja muiden määräysten sekä solmittujen sopimusten ja hyväksyttyjen käy-

täntöjen mukaista. 

 

Tarkastuskomitean näkemykset 

Tanskan valtiontilintarkastajilla ei ole vuoden 2017 tilinpäätöksestä suosituksia tai 

huomautuksia NKF:lle, ja tuloslaskelmasta todetaan, että rahaston projektinhallinta 

on yleisesti tyydyttävää. Tarkastuskomitea on asiasta yhtä mieltä ja toteaa, että Poh-

joismaisen kulttuurirahaston tilinpäätös on tehty voimassa olevien sääntöjen mukai-

sesti ja että se antaa oikean kuvan Pohjoismaisen kulttuurirahaston taloudellisesta ti-

lanteesta 31. joulukuuta 2017. 
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