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Afgreiðsla Eftirlitsnefndin 

  
 

Nefndarálit eftirlitsnefndarinnar um 

skýrslu Ríkisendurskoðunar Danmerkur um endurskoðun á ársskýrslu og 
ársreikningi Norræna menningarsjóðsins 

Tillaga 

Eftirlitsnefndin samþykki tillögu skrifstofunnar að nefndaráliti 

og 

Eftirlitsnefndin leggi til að Norðurlandaráð ákveði að skrá hjá sér ársreikninginn og 

skýrslu endurskoðanda um Norræna menningarsjóðinn 2020 

Bakgrunnur 

Í samræmi við samþykktir Norðurlandaráðs skilar Ríkisendurskoðun Danmerkur í 

samstarfi við fulltrúa á danska þjóðþinginu endurskoðunarskýrslu fyrir reikningsárið 

2021 vegna Norræna menningarsjóðsins (NKF). 

 

Ársreikningurinn fyrir árið 2021 sýnir afgang sem nemur 0,4 milljónum danskra króna 

en afgangurinn nam 1,3 milljónum danskra króna árið á undan.  

 

Eigið fé Norðurlandaráðs nemur 4,3 milljónum. Árið 2021 var eigið fé 4,7 milljónir 

danskra króna. 

Niðurstaða Ríkisendurskoðunar 

Ríkisendurskoðun telur ársreikningana gefa réttmæta mynd af eignum, skuldum og 

fjárhagsstöðu. Ríkisendurskoðun telur jafnframt að ráðstafanir sem um er getið í 

ársreikningi séu í samræmi við fjárhagsreglur og verklagsreglur Norrænu 

ráðherranefndarinnar. 

 

Í kaflanum Önnur mál setur Ríkisendurskoðun fram athugasemdir í tengslum við 

umsýslusamning Norræna menningarsjóðsins og Norrænu ráðherranefndarinnar: 

 

„6. Norrænu menningarsjóðurinn og Norræna ráðherranefndin hafa gert með sér 

umsýslusamning. Samningurinn nær m.a. yfir launahald, upplýsingatækni og 

fjárreiður. Því hefur fjármálastjórn Norrænu ráðherranefndarinnar áhrif á 

ársreikning Norræna menningarsjóðsins.  
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7. Þrátt fyrir að úrbætur hafi verið gerðar hefur verkferlum og eftirliti með 

reikningshaldi Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir Norræna menningarsjóðinn á 

reikningsárinu 2021 verið ábótavant. Þetta hefur ekki haft í för með sér fyrirvara á 

ársreikningum Norræna menningarsjóðsins. 

 

Auk þessa bendir Ríkisendurskoðun á að: 

- Skekkja er í afstemmingu fjögurra jafnaðarreikninga. Gert er ráð fyrir að þetta verði 

leyst í ársreikningi fyrir árið 2022. 

- Þrátt fyrir reglu um endurgreiðslu verkefnisfjár eftir þrjú ár hafa alls 0,8 milljónir 

danskra króna frá tímabilinu 2016–2018 ekki verið endurgreiddar. Ekki kemur skýrt fram 

hvernig endurúthlutunin er rökstudd né heldur hvenær ákvörðun var tekin um hana. 

 

Sjónarmið nefndarinnar 

Eftirlitsnefndin staðfestir að Ríkisendurskoðun telji að ársreikningar 2021 gefi 

réttmæta mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu og að ársreikningurinn verði 

áritaður án fyrirvara og athugasemda. 

 

Eftirlitsnefndin staðfestir að Ríkisendurskoðun telur nýtingu fjár vera í samræmi við 

gildandi reglur, reikningsskilavenjur og ákvarðanir um ráðstöfun fjár, og að umsýslan 

er talin vera í lagi. 

 

 

Norðurlöndum, 22. ágúst 2022 

Anders Kronborg (S) 

Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir (M) 

Maria Stockhaus (K) 

Per-Arne Håkansson (S) 

Heli Järvinen (M) 

Tobias Drevland Lund (NGV) 

 


