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Behandles i Kontrolkomiteen 

  
 

Kontrolkomiteens betænkning over 

Rigsrevisionens beretning om revision af Nordisk Kulturfonds årsberetning 
og regnskab 

Forslag 

Kontrolkomiteen godkender sekretariatets forslag til betænkning 

og 

Kontrolkomiteen foreslår at Nordisk Råd beslutter at tage regnskabet og revisionsbe-

retningen for Nordisk Kulturfond 2020 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 2021 for Nordisk Kulturfond (NKF). 

 

Årsregnskaberne for 2021 udviser et underskud på 0,4 mio. DKK mod et overskud på 

1,3 mio. DKK året før.  

 

Egenkapitalen udgør 4,3 mio. kr. I 2021 var egenkapitalen 4,7 mio. DKK 

Rigsrevisionens konklusion 

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

ver og finansielle stilling. Rigsrevisionen vurderer yderligere at de dispositioner der er 

omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds Øko-

nomireglement og Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrifter. 

 

Rigsrevisionen har, under afsnittet øvrige forhold, bemærkninger til administrations-

aftalen mellem Nordisk Kulturfond og Nordisk Ministerråd: 

 

”6. Nordisk Kulturfond har en administrationsaftale med Nordisk Ministerråd. Af-

talen omhandler bl.a. løn-, it- og økonomifunktionen. Derfor påvirker forholdene i 

Nordisk Ministerråds økonomiforvaltning Nordisk Kulturfonds regnskab.  

 

7. Nordisk Ministerråd har i regnskabsåret 2021, på trods af forbedringer, fortsat 

ikke haft velfungerende forretningsgange og kontroller for deres regnskabsføring 

for Nordisk Kulturfond. Dette har ikke medført forbehold for Nordisk Kulturfonds 
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regnskab.” 

 

Herudover bemærker Rigsrevisionen at: 

- 4 balancekonti er mangelfuldt afstemt. Dette forventes afsluttet i regnskabet for 2022 

- der til trods for en regel om tilbageføring af projektmidler efter tre år, fortsat er i alt 0,8 

mio. DKK fra perioden 2016-2018 som ikke er tilbageført. Det fremgår ikke tydeligt hvad 

begrundelsen for genbevillingen er og hvornår der er taget stilling til genbevillingen. 

 

Kontrolkomitéens synspunkter 

Kontrolkomiteen konstaterer at Rigsrevisionen konkluderer at årsregnskabet 2021 

giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling og at årsregnska-

bet vil blive forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser.  

 

Kontrolkomiteen konstaterer at Rigsrevisionen vurderer at anvendelsen af midler er i 

overensstemmelse med gældende regler, regnskabsprincipper og beslutninger om 

disponeringer og at forvaltninger vurderes at være i orden. 
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Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir (M) 

Maria Stockhaus (K) 

Per-Arne Håkansson (S) 

Heli Järvinen (M) 

Tobias Drevland Lund (NGV) 

 


