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Beretning om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2011   

 
 

 
 
I. Revision af årsregnskabet for 2011 

A. Indledning 

1. Nordisk Kulturfonds årsregnskab revideres efter Nordisk Råds bestemmelse af et medlem 
af Folketinget og den til enhver tid siddende rigsrevisor i Danmark i forening. 
 
Folketingsmedlem Ole Vagn Christensen og rigsrevisor Lone Strøm er revisorer for Nor-
disk Kulturfond og reviderer årsregnskabet for 2011. 
 
2. Beretningen har i udkast været fremsendt til Nordisk Kulturfonds sekretariat, Nordisk Mi-
nisterråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat, hvis bemærkninger i videst muligt omfang 
er indarbejdet. 
 
3. Årsregnskabet, der behandles på Nordisk Råds ordinære session i efteråret 2012, udvi-
ser et overskud på 2,6 mio. kr. og en egenkapital på 2,1 mio. kr.  
 
B. Konklusion på den udførte revision 

4. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Kulturfonds 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, og at der er etableret forret-
ningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af års-
regnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede afta-
ler og sædvanlig praksis.  
 
Vi er ved den udførte forvaltningsrevision ikke blevet bekendt med forhold, der giver os an-
ledning til at konkludere, at forvaltningen i 2011 på de områder, vi har undersøgt, ikke er va-
retaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om 
mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Nordisk Kulturfonds virksomhed 
i 2011. 
 
Særlige forhold og kommentarer til årsregnskabet fremgår af kap. II og III. 
 
5. Nordisk Kulturfond har oplyst, at årsregnskabet i udkast er godkendt af bestyrelsen i maj 
2012, og at årsregnskabet bliver underskrevet på bestyrelsesmødet i august 2012. Vi har for-
synet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med en supplerende 
oplysning om, at vi ikke har foretaget revision af budgettal i årsregnskabet. 
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Vi betragter med vores påtegning revisionen af årsregnskabet for Nordisk Kulturfond for 
2011 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere 
regnskabsår op til yderligere undersøgelse. I den forbindelse kan der fremkomme nye op-
lysninger, 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. 
 
 
II. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2011 

A. Regnskabsprincip 

6. Det anvendte regnskabsprincip er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 2011 
er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Nordisk Ministerråds økono-
mireglement og Nordisk Ministerråds udarbejdede forskrifter. 
 
Den anvendte regnskabspraksis, dvs. værdiansættelsesmetoder mv., er ligeledes uændret i 
forhold til sidste år.  
 
B. Samarbejdsaftale 

7. I henhold til artikel 10 i overenskomsten for Nordisk Kulturfond er der indgået en admini-
strationsaftale med Nordisk Ministerråds sekretariat om bl.a. forvaltning af løn- og økonomi-
funktionen, som Nordisk Ministerråds sekretariat mod betaling stiller til rådighed for Nordisk 
Kulturfonds sekretariat.  
 
8. Revisorerne har konstateret, at sekretariaterne løbende opdaterer og ajourfører samar-
bejdsaftalen efter behov i forhold til de faktiske forhold. Vi har konstateret, at aftalen er opda-
teret i 2010 – med virkning for 2011 – i forbindelse med flytningen til det nye, fælles domi-
cil. Endvidere har revisorerne konstateret, at fuldmagtsforholdene vedrørende fondens bank-
konti er blevet tydeliggjort i administrationsaftalen, så det er Nordisk Kulturfonds direktør, der 
tildeler fuldmagter og at dispositioner, og tegning af fonden sker af to i forening. Revisorerne 
finder dette tilfredsstillende.  
 
9. Revisorerne har anbefalet, at der sker en opdatering af regnskabsinstruksen om anven-
delse af det nye it-system for administration af fondens projekter, der blev implementeret i 
2011. 
 
C. Projektadministration 

10. Nordisk Kulturfond har i 2011 implementeret et nyt it-system (Freja) til administration af 
fondens projekter. Freja afløser det tidligere it-system ÄHS og er væsentligt mere informativ 
og anvendelig for Nordisk Kulturfonds sekretariat, for de sagkyndige, der foretager indstillin-
ger til bestyrelsen, og for bestyrelsen, idet samtlige oplysninger fra ansøgning om projektmid-
ler til den endelige slutrapportering for projekterne nu er tilgængelige ét sted. Dette finder re-
visorerne tilfredsstillende. 
 
 
III. Kommentarer til årsregnskabet 

A. Resultatopgørelsen 

11. Nordisk Kulturfonds resultat for 2011 er et overskud på 2,6 mio. kr. mod et underskud på 
1,7 mio. kr. i 2010. Forskellen på 4,3 mio. kr. skyldes bl.a. et fald i indtægterne på 0,2 mio. 
kr., et fald i de administrative omkostninger inkl. løn- og personaleomkostninger mv. på 0,6 
mio. kr. og et fald i disponerede projektbevillinger på 3,9 mio. kr. 
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12. Faldet i de samlede indtægter skyldes især, at bevillinger til projekter i større omfang er 
blevet anvendt til formålet, hvorfor der har været færre tilbageførsler af ikke-anvendte bevil-
linger. 
 
13. De samlede administrative omkostninger inkl. personaleomkostninger mv. udgør 8,1 mio. 
kr. i 2011. Faldet på 0,6 mio. kr. fra 2010 skyldes bl.a. færre personaleomkostninger med 
0,7 mio. kr., hvor der i 2010 var en midlertidig tilgang af mere personale. Herudover var der 
i 2010 omkostninger til flytning til det nye domicil. Modsat har der i 2011 været omkostninger 
på 1,6 mio. kr. i forbindelse med udvikling og implementering af it-systemet Freja. 
 
14. Vi har gennemgået afstemningen mellem lønsystemet, der anvendes i Nordisk Minister-
råd, og bogføringen for Nordisk Kulturfond og påset, at der er overensstemmelse mellem 
lønsystemet og bogføringen.  
 
Revisorerne har tidligere bemærket, at alle skattefrie tillæg mv. ikke var indberettet korrekt 
til SKAT. Vi konstaterede ved revisionen af årsregnskabet for 2010, at Nordisk Ministerråds 
økonomiafdeling har forsøgt at få forholdet afklaret gennem dialog med SKAT, idet der p.t. 
er it-mæssige problemer med at foretage indberetningerne. Vi har konstateret, at forholdet 
endnu ikke er løst, hvilket ikke er tilfredsstillende. Vi har anbefalet, at Nordisk Kulturfond hen-
stiller til Nordisk Ministerråds økonomiafdeling, at der snarest tages kontakt til SKAT om en 
løsning på problemet. Vi vil følge forholdet. 
 
15. De samlede disponeringer til projekter er faldet og udgør 25,3 mio. kr. i 2011 mod 29,2 
mio. kr. i 2010. I projektbevillingerne indgår disponeringer til interne projekter med i alt 1,9 
mio. kr. til bl.a. Årets scenekunstbegivenhed, tilskud til bilaterale fonde, Årets Nordiske Kul-
turbegivenhed og Ny Sprogkampagne. 
 
I 2011 har fonden disponeret bevillinger på i alt 23,4 mio. kr. til eksterne projekter. Antal be-
vilgede ansøgninger i 2011 var 232 mod 269 i 2010. Der var i 2011 i alt 1.206 ansøgninger 
mod 1.298 i 2010. 
 
16. Vi har konstateret, at fonden fortsat har en tilfredsstillende administration af projekterne, 
herunder sikring af overholdelse af 3-års-fristen for projekternes gennemførelse. Vi har ved 
revisionen ikke fundet projekter, der er mere end 3 år gamle, og hvor der derfor skulle ske en 
tilbageførsel af disponeringen.  
 
Det er vores vurdering, at såvel projektstyring som den regnskabsmæssige behandling af 
projektbevillinger sker på tilfredsstillende vis. Det er endvidere vores vurdering, at de bevil-
gede midler til projekter er disponeret i overensstemmelse med projektkontrakten, og at pro-
jektregnskaberne har været undergivet betryggende revision eller egenkontrol i fondens se-
kretariat. 
 
B. Balancen 

17. Aktiverne udgør i alt 24,8 mio. kr. pr. 31. december 2011 mod 23,2 mio. kr. i 2010. Akti-
verne består primært af bankindeståender på 24 mio. kr., der er et udtryk for de akkumule-
rede budgetmidler fra Nordisk Ministerråd, som endnu ikke er udbetalt til projekter. En væ-
sentlig del af de likvide midler er indsat på aftalekonti med kort løbetid. Vi har indhentet en-
gagementsoplysninger fra Nordisk Kulturfonds bankforbindelser pr. 31. december 2011 og 
påset, at alle engagementer er korrekt indregnet i årsregnskabet.  
 
Herudover er der et mindre tilgodehavende for momsrefusion og forudbetalt løn. Ved vores 
revision har vi konstateret, at fordringerne løbende indfries. 
 
18. Passiverne består primært af skyldige bevilgede projektmidler på i alt 21,2 mio. kr., hvor 
udbetaling vil ske inden for de følgende 2 år. Herefter føres de ikke-anvendte projektmidler 
tilbage til brug for nye projekter. 



 
 

 

 4

Endvidere er der en mellemregning med Nordisk Ministerråd, der er afstemt til Nordisk Mi-
nisterråds regnskab. Vi har konstateret, at mellemregningen ikke løbende bliver udlignet, og 
vi har anbefalet, at dette sker periodisk, fx hver måned eller hvert kvartal. 
 
Egenkapitalen udgør 2,1 mio. kr. og består af overført underskud på ÷ 0,5 mio. kr. fra de fo-
regående år med tillæg af årets overskud på 2,6 mio. kr..  
 
19. På grundlag af vores revision finder vi, at de etablerede forretningsgange og interne kon-
troller ved regnskabsførelsen og regnskabsaflæggelsen medvirker til at sikre regnskabets rig-
tighed, og at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Kulturfonds aktiver, passi-
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Nordisk Kulturfonds ak-
tiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011. 
 
 
IV. Den udførte revision 

A. Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse 

20. Det er vores formål at påse, at ledelsens aflagte årsregnskab er udarbejdet i overens-
stemmelse med Nordisk Ministerråds økonomireglement og Nordisk Ministerråds udarbej-
dede forskrifter for virksomheder finansieret over Nordisk Ministerråds budget, og at års-
regnskabet giver et retvisende billede af Nordisk Kulturfonds aktiver, passiver og finansiel-
le stilling samt resultat. 
 
Revisionen omfatter ledelsespåtegning, ledelsens årsberetning, anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance og noter. 
 
21. Revisionen, der er udført efter de gældende regler i det internordiske revisionsreglement 
og god offentlig revisionsskik, jf. lov om revision af statens regnskaber mv., er tilrettelagt og 
udført med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væ-
sentlig fejlinformation. 
 
Revisionen har hovedsageligt omfattet regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for 
væsentlige fejl og mangler, jf. pkt. 24. 
 
22. Forekommer der tilsigtede fejl og mangler, vil der være risiko for, at disse forbliver uop-
dagede. Det er bestyrelsens og ledelsens ansvar at tilrettelægge hensigtsmæssige registre-
ringssystemer, forretningsgange og interne kontroller med henblik på at forebygge og opda-
ge såvel tilsigtede som utilsigtede fejl og mangler samt at påse, at disse overholdes. 
 
Revisionen udvides, hvis der under revisionen konstateres unøjagtigheder, som vækker mis-
tanke om uregelmæssigheder. Revisionen har ikke givet anledning til en sådan udvidelse. 
 
23. I forbindelse med revisionen er Nordisk Kulturfonds regnskabsmæssige registreringssy-
stemer og interne kontroller stikprøvevist gennemgået og vurderet. På grundlag heraf finder 
vi, at der er etableret tilstrækkelige og forsvarlige forretningsgange og interne kontroller for 
registrering af de regnskabsmæssige data. 
 
Revisionen er udført dels i årets løb, dels i forbindelse med årsafslutningen. 
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B. Risikofyldte områder 

24. Vores strategi for tilrettelæggelse af revisionen er fastlagt med henblik på at fokusere på 
områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl og mangler. 
 
De risikofyldte områder har været: 
 
 projekter, herunder afsluttede og igangværende projektsager 
 fondens forretningsgange og interne kontroller vedrørende projekter, omkostninger, løn 

samt balanceposter. 
 
C. Revisionens udførelse 

25. Revisionen har omfattet en gennemgang af procedurerne i forbindelse med regnskabs-
udarbejdelsen og en stikprøvevis gennemgang af dokumentationen for de i årsregnskabet 
anførte oplysninger og beløbsangivelser, herunder kontrol af aktivernes tilhørsforhold, tilste-
deværelse og værdiansættelse. Vi har påset, at gældsposter og øvrige forpligtelser, der os 
bekendt påhviler fonden, er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet. 
 
Herudover har vi stikprøvevist påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved de di-
spositioner, der er omfattet af årsregnskabet, og at dispositionerne er i overensstemmelse 
med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
26. Ved den stikprøvevise revision af projekter er der foretaget kontrol af udbetalinger, lige-
som det er påset, at bevilgede projektmidler og skyldige projektmidler er medtaget og opgjort 
til korrekt værdi (fuldstændigheden). Ved revisionen er den enkelte projektsag revideret fra 
ansøgning over sagsbehandling og bevilling til udbetalingstidspunkt og eventuelt afslutnings-
tidspunkt. I forbindelse med revisionen er der foretaget en gennemgang af sagsstyringen i 
Freja og en stikprøvevis bilagsrevision i forbindelse med udbetalinger. 
 
Nordisk Ministerråd fik i 2011 udarbejdet en konsulentrapport fra den finske konsulentvirk-
somhed Net-Effekt Oy om Nordisk Ministerråds projektvirksomhed. Konsulentvirksomheden 
har anbefalet, at der er en klarere definition af et projekts formål, og at der er mere fokus på 
rapportering og anvendelse af projektresultatet. 
 
Som en konsekvens heraf, og til trods for vores bemærkninger om fondens administration 
af projekter, jf. pkt. 16, har vi anbefalet, at også Nordisk Kulturfond fremadrettet har mere fo-
kus på, at projekternes formål bliver defineret klart og entydigt, samt at der også er fokus på 
de enkelte projekters resultater og anvendeligheden heraf. Vores anbefaling omfatter såvel 
eksterne som interne projekter. 
 
27. Revisionen af forretningsgange og interne kontroller er foretaget på væsentlige regn-
skabsmæssige områder, herunder projektudbetalinger inkl. tilbageførsel af ikke-anvendte 
projektmidler, rejse- og personaleomkostninger, periodisering, kreditorer og skyldige omkost-
ninger. 
 
Revisionen er foretaget ved stikprøvevis revision af bilag for at påse, at reglerne for rekvisi-
tion, godkendelse, registrering, anvisning og betaling af varer og tjenesteydelser er overholdt. 
Bilagsrevisionen er suppleret med regnskabsanalyse af de enkelte regnskabsposter. 
 
Revisionen har endvidere omfattet en gennemgang af, om registrering af omkostningerne i 
økonomisystemet er kommet korrekt til udtryk i årsregnskabet. 
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D. Redegørelse om forvaltningsrevision 

28. Ud over den finansielle revision omfatter revisionen 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. 
 
Derudover er formålet med revisionen at foretage en vurdering af, om der for udvalgte om-
råder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Nordisk Kulturfond, og om 
oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for 
Nordisk Kulturfonds virksomhed i 2011. Vi har bl.a. vurderet fremdriften af egne projekter i 
henhold til målsætningen, og vi har påset, at alle disponeringer til eksterne projekter er i over-
ensstemmelse med bestyrelsens beslutninger, og at bestyrelsen har haft kendskab til alle re-
levante oplysninger forud for beslutningstagen om de enkelte projekter.  
 
For projekter med bevillinger under 0,05 mio. kr. har vi med Nordisk Kulturfonds daglige le-
delse drøftet fondens egen stikprøvevise kontrol af projekternes slutrapporter og gennem-
gang af de tilhørende projektregnskaber. Vi har gennemgået fondens egen stikprøvevise 
kontrol af projekter i 2011. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger, og det 
er vores vurdering, at fonden har opstillet retningslinjer, der sikrer en tilfredsstillende gennem-
gang af og kontrol med projekternes slutrapporter. Vi vil fortsat følge forholdet. 
 
29. Endelig har vi stikprøvevist gennemgået administrationsomkostningerne for at påse, at 
der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Nordisk Kulturfonds midler.  
 
Ved vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konklu-
dere, at forvaltningen i 2011 af administrationsomkostningerne ikke er varetaget på en øko-
nomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater 
ikke er dokumenterede og dækkende.  
 
 
V. Andre oplysninger mv. 

A. Bestyrelsens sammensætning 

30. Bestyrelsen består af 13 medlemmer. De nordiske lande har hver 2 bestyrelsesmedlem-
mer, og de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland har hver 1 bestyrelsesmed-
lem. 
 
B. Eftersyn af bestyrelsens protokoller 

31. Vi har påset, at der føres protokol for afholdte bestyrelsesmøder, og at beslutninger ved-
taget af bestyrelsen er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet. Vi har læst protokollerne for 
2011, hvor der har været afholdt 3 møder. 
 
C. Overholdelse af lovgivning 

32. Den daglige ledelse har skriftligt erklæret, at der ledelsen bekendt ikke har været aktu-
elle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, hvis konsekvenser skal overvejes i forbindel-
se med udarbejdelsen af årsregnskabet. 
 
Vi er i forbindelse med vores revision: 
 
 ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om, at der i fonden 

udøves aktiviteter, der strider imod lovgivningen 
 ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer, at medlemmerne af ledelsen eller besty-

relsen for Nordisk Kulturfond kan ifaldes erstatnings- og/eller strafansvar 
 ikke blevet bekendt med overtrædelse af bogføringsloven i Nordisk Kulturfond. 
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D. Risiko for besvigelser af væsentlig betydning for årsregnskabet 

33. Vi har med Nordisk Kulturfonds ledelse drøftet risikoen for væsentlig fejlinformation i års-
regnskabet som følge af besvigelser eller fejl. Formålet med drøftelserne er at opnå en for-
ståelse af ledelsens vurdering, dels af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsent-
lig fejlinformation som følge af besvigelser og fejl, dels af kontrolforanstaltninger til forebyg-
gelse heraf. 
 
Ledelsen har over for os bekræftet sit ansvar for udformning, implementering og vedlige-
holdelse af regnskabs- og kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opdage besvi-
gelser og fejl, og at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser og fejl af be-
tydning for årsregnskabet. 
 
Vi er i forbindelse med vores revision ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller 
vækker mistanke om, at der i Nordisk Kulturfond foregår besvigelser og fejl af væsentlig 
betydning for årsregnskabet. 
 
E. Ledelsens regnskabserklæring 

34. Vi har indhentet en regnskabserklæring fra Nordisk Kulturfonds daglige ledelse og den 
økonomiansvarlige i Nordisk Ministerråds sekretariat. 
 
Den skriftlige erklæring er tilfredsstillende og omfatter årsregnskabets fuldstændighed og an-
dre områder, hvor det er vanskeligt at opnå revisionsbevis. 
 
F. Ikke-korrigerede forhold 

35. Hvis der er forhold, der ikke er korrigeret i årsregnskabet, fordi den daglige ledelse har 
vurderet, at de er uvæsentlige både enkeltvist og sammenlagt for årsregnskabet som hel-
hed, oplyser vi bestyrelsen herom. 
 
Denne oplysning gives med henblik på at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan til-
slutte sig den af den daglige ledelse foretagne vurdering. 
 
Alle forhold er korrigeret i det foreliggende årsregnskab. 
 
G. Afsluttende bemærkninger 

36. I henhold til § 21 i Nordisk Ministerråds økonomireglement for virksomheder finansieret 
over Nordisk Ministerråds budget skal vi erklære at have modtaget alle de oplysninger, der 
er anmodet om under revisionen. 
 
 
København, den 29. juni 2012 
 
   

   

   

   

Ole Vagn Christensen  Lone Strøm 
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Indledning 
 
Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter initieret og udført af både professionelle og 
amatører. Fonden er åben for såvel enkeltpersoner som for frivilligorganisationer, private og 
offentlige organisationer og institutioner. Bidragsvirksomheden er også i 2011 kendetegnet ved 
en stor bredde i bidragsvirksomheden. Fonden modtog i 2011 1206 ansøgninger, heraf blev 
831 realitetsbehandlet. Fondens støttestruktur opmuntrer til et bredt nordisk kultursamarbejde 

og dette ses afspejlet i ansøgningerne. For at belyse bredden i projekterne er der i 
årsberetningen omtalt et lille udvalg af støttede projekter. Af eksemplerne kan læses, at 
Fonden støtter projekter rangerende fra en balletkonference i Stockholm, et nordisk 
kulturfremstød i Sofia, Bulgarien og til et sangskrivermøde i Stavanger. 
 
Fonden bevilger mindre beløb, ofte og med kort behandlingstid. Fonden har i 2011 haft fem 
ansøgningsfrister for ansøgninger med ansøgt beløb til og med DKK 100.000, og to frister for 
ansøgninger på over DKK 100.000. Af 831 gyldige ansøgninger i 2011 bevilgede Fonden støtte 
til 232 projekter. 28 % af alle realitetsbehandlede ansøgninger fik bevilget støtte. Den samlede 
støtte til projekterne var i 2011 på DKK 26,7 mio., heraf var bidraget til Fondens egne 
projekter på DKK 1,4 mio.  
 
I 2011 blev der sat øget fokus på to prioriterede områder henholdsvis ”Aktiviteter som aktivt 
og konkret fremmer børn og unges deltagelse i det nordiske kultursamarbejde” og ”Aktiviteter 

der bidrager til at øge nabolandssprogforståelsen”. Med disse satsninger og med satsningen 
”Nye nordboere i det nordiske kultursamarbejde” vil Nordisk Kulturfond bidrage til holde det 
nordiske kultursamarbejde levende og fremtidssikre det.  
 
I 2011 fik Nordisk Kulturfond et nyt og ambitiøst elektronisk sags- og ansøgningssystem, 
Freja. Freja automatiserer en række procedurer og har gjort ansøgningsproceduren endnu 

lettere for ansøgeren.  
 
Bestyrelsen besluttede i 2011, at den i 2012 ville gøre ansøgningssystemet mere smidigt for 
ansøgerne og med hurtigere svarfrister for langt de fleste ansøgere. Derfor er der i 2012 fire 
ansøgningsfrister med mulighed for at ansøge op til DKK 500.000 pr. gang. Det indskærpes 
dog, at ca. 80 pct. af Fondens bidrag forsat vil være på under DKK 100.000.   
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1. Fondens formål, virksomhedsidé og 
prioriteringer 
 
1.1 Fondens opgave 

 
Fondens virksomhed reguleres i en mellemstatslig aftale, Overenskomsten om Fonden, der 
blev underskrevet i 1966 og senest ændret i 2002. Fondens opgave er at fremme det kulturelle 

samarbejde mellem de nordiske lande: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de 
selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Ifølge overenskomsten omfatter Fondens 
virksomhedsområde det nordiske kultursamarbejde i hele dets udstrækning inden for og uden 
for Norden. 
 

Fonden medvirker til 
o at give det lokale og nationale kunst- og kulturliv i Norden en ekstra dimension, som 

medfører et rigere kulturliv for alle indbyggere i Norden. 
o at kunst- og kulturlivet i Norden får større opmærksomhed hos et internationalt 

publikum; at Norden ikke kun er modtager af nye impulser, men også videreformidler 
kunst, kultur og erfaringer til andre lande. 

 
Dette er en følge af, at Fonden bevilger økonomisk støtte til 
aktiviteter som 
 

o muliggør møder omkring kunstneriske og kulturelle oplevelser mellem indbyggere fra 
forskellige dele af Norden. 

o formidler kunst og kultur skabt i Norden for et publikum såvel inden for som uden for 
Norden. 

o stimulerer og udvikler netværk inden for kunst og kultur i Norden eller i internationale 
miljøer med nordisk deltagelse. 

 
1.2 Prioriteringer 

 
Inden for rammerne for Fondens brede virksomhedsområde havde Fonden følgende 
prioriteringer i 2011: 
 

Fonden støtter nordisk samarbejde i det professionelle kulturliv og i 
frivilligsektoren i bred forstand med særlig prioritering af: 
 

o Aktiviteter som aktivt og konkret fremmer børn og unges deltagelse i det nordiske 
kultursamarbejde. 

o Aktiviteter, der bidrager til at øge nabolandssprogforståelsen herunder bidrager til øget 
kendskab til forskellige sprog i Norden som kulturbærere. 

o Aktiviteter, der fremmer nye nordboeres deltagelse i det nordiske kultursamarbejde 
o Aktiviteter i tyndt befolkede områder i Norden. 
o Aktiviteter, der fremmer samarbejdet mellem Vestnorden (Færøerne, Island og 

Grønland) og det øvrige Norden. 
 
Fonden har i 2011 søgt mere målrettet at generere ansøgninger inden for de prioriterede 
områder blandt andet ved mere strategisk at arbejde med information og kommunikation. 
 
I de efterfølgende afsnit følger en kort beskrivelse af Fondens forvaltning; dets bestyrelse og 
sekretariat. Afslutningsvis redegøres for, hvordan bestyrelsen har disponeret sin bevilling og 
øvrige indtægter, samt hvordan sekretariatet har arbejdet med opfølgningen af projekterne. 
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2. Fondens bidragsvirksomhed 
 
2.1 Bidragspolitik 

 
Baggrunden for etableringen af Fonden i 1966 var ”at opnå en hurtigere og smidigere 

finansiering af det nordiske kultursamarbejde”. Med henblik på at nå dette mål har Fonden i 
2011 haft fem ansøgningsrunder for ansøgninger med ansøgt beløb til og med DKK 100.000 og 
to ansøgningsrunder for ansøgninger med ansøgt beløb over DKK 100.000. 
 
For ansøgninger til og med 100.000 DKK havde Fonden som mål, at disse skulle være 
behandlet inden for 8 - 10 uger, og målet for behandlingen af ansøgninger over DKK 100.000 
er en behandlingstid inden for 12 – 14 uger. I 2011 var 175 bevillinger svarende til 75 % af 

bevillingerne, på DKK 100.000 eller derunder. 
 
Fonden bevilger som hovedregel ikke mere end DKK 500.000 til et og samme projekt. I 2011 
var kun fem af de bevilgede ansøgninger på over DKK 300.000. Herudover har Fonden en 
regel om, at projekter skal være afsluttede inden for to kalenderår efter bevillingsåret. I 2011 
var afslutningsgraden på ca. 99 % af de projekter, som bevilgedes i 2009 eller tidligere. Under 
1 % af projekterne modtog en genbevilling. 
 
Bestyrelsens bidragspolitik sigter på primært at give den første grundfinansiering, således at et 
projekt kan komme videre i sin planlægning, alternativt at bevilge den sidste topfinansiering, 
således at projektet kan påbegyndes. Dette skal ses i relation til, at det er en generel 
opfattelse blandt bidragsmodtagerne, at Fondens bidrag genererer fem-seks gange yderligere i 
bidrag fra andre bistandsydere til et projekt. 
 

Da Fonden har relativt mange ansøgningsrunder og oftest bevilger mindre beløb til relativt 
mange projekter, er Fondens rolle ikke sjældent den som tager det første skridt i kunst- og 
kulturlivet og således virker som spydspids for yderligere finansiering. 
 
Fondens bidragspolitik kan sammenfattes til, at den bevilger mindre beløb, ofte og hurtigt. 
 
2.2 Kvalitetssikring 

 
For så vidt angår ansøgninger til bevilling på over DKK 100.000, bliver disse behandlet i tre 
etaper: Bedømmelse af sagkyndige, behandling af Fondens sekretariat og bestyrelsens 
beslutning. 
 

For så vidt angår ansøgninger til beløb på under DKK 100.000 har bestyrelsen delegeret 
sin beslutningskompetence til sekretariatet i de tilfælde, hvor sekretariatet følger den 
sagkyndiges indstilling. Ordningen medfører, at de fleste ansøgere til bevillinger på under DKK 
100.000 kan få svar allerede efter fem uger. 
 
Alle ansøgninger på op til DKK 100.000, hvor sekretariatet ikke har været enig i den 
sagkyndiges forslag, behandles i et internt ”E-forum”.  
 
Fondens sagkyndige udgør 24 personer fra forskellige kunst- og kulturområder i Norden og 
udpeges af bestyrelsen på forslag fra de nationale kulturmyndigheder og -organisationer. 
Udover at de sagkyndige skal hjælpe Fondens sekretariat med at kvalitetssikre ansøgningerne, 
er det en vigtig målsætning dels at få synspunkter fra andre personer uden for det officielle 
nordiske system, dels at skabe en større national forankring af Fondens arbejde. 
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De sagkyndige bliver udpeget for tre år og udgør en resursegruppe, som bidrager med 
værdifulde faglige indspil til Kulturfonden ved at kvalitetsvurdere samtlige ansøgninger og ved 

at etablere nye kontakter og netværk. 
 
 
 
 

Sagkyndige i 2011 

 
Navn:  Sektor:  Stilling:  
 
Danmark   
Anne-Louise Sommer Arkitektur  Rektor, Danmarks Designskole 
Henrik Marstal Musik  Frilans  
Tom Ahlberg  Tverrkulturelt Eier af Forlaget Underskoven 
Ole Winther  Museer och kulturarv Kontorchef i MUSEER, Kulturarvsstyrelsen 
 
Færøerne   
Mikkjal Helmsdal Tværsektorielt Rektor Thorshavns Gymnasium 
 
Grønland 
Dorthe Korneliussen Tverrsektorielt Institutleder, Ilinniarfissuaq, Institut for  

Læring, Grønlands Universitet 
Finland 
Hannele Yrjö-Koskinen Tværsektorielt VD, Frederika Wetterhoff Stiftelsen 
Vivan Lygdbäck Tværsektorielt Kulturchef, KulturÖsterbotten 
Sari Lakso   Dans   Freelance 
 

Åland 
Mervi Appel Tverrkulturelt  Kultursekreterare, avdelningschef för  

Mariehamns stads kulturbyrå 
Island 
Hlín Agnarsdóttir Teater  Forsker / Freelance 
 
Norge 

Gjermund Kolltveit Musikk  Norsk folkemusikksamling 
Jorunn Veiteberg Design  Forskningsleder, Kunsthøjskolen i Bergen 
Bjarne Kvinnsland Bildkonst  Freelance 
Khalid Salimi Tvärsektoriellt Kunstnerisk leder, Stiftelsen Horsont 
Aaslaug Vaa  Tvärsektoriellt Leder enkeltpersonforetak 
Halvor Voldstad Tvärkulturellt Enhetsleder for kultur og lokalsamfunn, 

bydel  
Alna/Oslo kommune 

 
Sverige 
Catharina Bergil Tværkulturelt Biträdande museumchef,  

Världskulturmuseet i Göteborg 
Magnus Bärtås Billedkunst  Professor, KONSTFACK 
Bitte Eskilson Film  Børn- og ungdomsansvarlig, Svenska  

filminstitutet 
Satu Gröndahl Sprog og sprogpolitik Leder, Centrum för multietnisk forskning,  

Uppsala universitet 
Ozan Sunar  Tværkulturelt Freelance 
Eva Susso  Litteratur  Forfatter 
Martin Hansson Musikk  Chef projektledaravdelningen, 

GöteborgsOperaen 
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2.3 Antallet af ansøgninger 

 
I 2011 indkom totalt 1.206 ansøgninger. Af disse blev 831 anset for at opfylde alle Fondens 
retningslinjer og blev herefter realitetsbehandlet. Modsvarende tal for 2010 var 1.298, hvoraf 
865 var gyldige. Forskellen for de to år er -4 %, for så vidt angår gyldige ansøgninger og -7.1 
% for alle indkomne ansøgninger. I 2011 udgjorde de gyldige ansøgninger et samlet 
søgt beløb på DKK 110.6 mio. 
 

 
 
Af de 831 gyldige ansøgninger i 2011 bevilgedes 28 %, hvilket kan sammenlignes med 2010, 
hvor bevillingsgraden var 31 %. Siden 1. juli 2006 har Fonden kun accepteret elektroniske 
ansøgninger, rekvisitioner og slutrapporter. I såvel ansøgningen som i slutrapporten har 
Fonden indført et antal evalueringsspørgsmål. Her kan ansøgerne fremføre deres synspunkter 
vedrørende Fondens bidragsvirksomhed og deres erfaringer med at drive nordiske 
kulturprojekter. 
 
 
2.4 Projekternes virksomhedsområder 

 
Fonden inddeler sine ansøgninger i tre hovedområder: Tværsektorielle, det vil sige 

kulturprojekter, som også berører en anden samfundssektor (eksempelvis kultur og helse), 
Tværkulturelle, det vil sige projekter, som berører flere kunst-/kulturområder (eksempelvis 
visse festivaler) samt Enkelte Kunstområder (eksempelvis musikprojekter). Definitionen 
Enkelte kunstområder skal ikke ses ud fra en kunstpolitisk definition, men mere som en 
administrativ definition. Det er den enkelte ansøger, som selv klassificerer, hvilken sektor 
projektet skal tilhøre. 
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Af de bevilgede midler ligger 88,8 % af projekterne inden for enkelte kunstområder, 10,3 % 
inden for de tværkulturelle projekter og 0,9 % inden for de tværsektorielle projekter. 
 
 
 
 

 
 
Musikområdet har altid haft en stærk position i Fondens bidragsvirksomhed. Nogen specifik 
forklaring på hvorfor, findes ikke, men der søges til et bredt område (fra folkemusik, kor, 
pop/rock til klassisk musik), og udøverne tæller både foreninger og enkeltpersoner og såvel 
amatører som professionelle. 28 % af Fondens bevilgede bidrag vedrører musikprojekter  
 

Angående bidrag til filmprojekter skal det bemærkes, at Fonden ikke bevilger bidrag til 
filmproduktion. Sektoren Film vedrører hovedsagelig filmfestivaler og seminarer med temaet 
film. 
 
2.5 Projekternes aktivitetsformer 

 
I lighed med hvad angår bredden i projekternes virksomhedsområde, så spænder projekterne 
over et stort antal aktivitetsformer. Nedenfor er et udvalg af de hyppigst forekommende. 
Herudover forekommer eksempelvis projekter, der handler om ”undervisning” og 
”planlægning”. 
 
Som det fremgår af statistikken nedenfor, er de to største aktivitetsformer 
Festival og Konference, seminar, workshop.  
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2.6 Ansøgernes organisationsform og hjemsted 

 
Fonden er åben for såvel enkeltpersoner som for frivilligorganisationer, private og offentlige 
organisationer og institutioner. 
 
I 2011 kom 5,6 % af ansøgningerne fra uddannelsesinstitutioner, 6,9 % fra private 
institutioner, 7,8 % fra private selskaber, 5,2 % fra enkeltpersoner, 22,4 % fra offentlige 

institutioner og 29,3 % fra frivilligorganisationer og uformelle netværk, og 22,8 % fra øvrige 
uspecificerede ansøgere. Nedenfor ses statistikken for Fondens bevillinger til de forskellige 
organisationsformer. 
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Af de bevilgede ansøgninger i 2011 kom ca. 37,5 %, svarende til 87 af 232 bevillinger, fra 

hovedstadsområderne i Norden. Da nogle af projekterne er turnéer og samarbejdsprojekter, så 
indebærer det ikke nødvendigvis, at lige så mange af projekterne alene gennemføres i 
hovedstadsområderne. 
 
Et projekt kan gennemføres såvel inden for som uden for Norden, og ansøgeren kan have sit 
hjemsted uden for Norden. Projekter, hvor ansøgerne er fra Norden, er dog den dominerende 
gruppe. Af Fondens bevillinger i 2011 gik 86 % til ansøgere i de nordiske lande og 

selvstyrende områder. Endvidere kan nævnes, at 8 % af Fondens bevilgede beløb i 2011 gik til 
ansøgere fra Vestnorden (Island, Grønland og Færøerne), og at 3 % gik til ansøgere fra 
Nordens østlige nærområder (Rusland, Estland, Letland og Litauen). 
 
2.7 Et udvalg af bevilgede projekter  

 
Nedenfor ses et udvalg af de i alt 232 projekter, som Fonden har bevilget bidrag til i 2011. 
Udvalget belyser bredden i Fondens virksomhed; 
 
The Human Lab 
DKK 90.000 blev bevilget til The Human Lab, en scenekunstproduktion planlagt af unge 
nordiske scenekunstnere, der arbejder med dukke- og animationsteater. De unge ville skabe 
en forestilling baseret på den danske kunstner Michael Kviums malerier. I projektet skulle det 
undersøges, hvordan en kunstart som maleriet, kan formidles og fortolkes gennem en anden 
kunstart - nemlig scenekunsten.  
 
Storyslam i Åbo 
DKK 75.000 blev ydet i bidrag til nordiske mesterskab i storyslam i Åbo, Finland. 
 
Nordisk Mesterskab i Folkemusik 
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Föreningen Turismesenter i Sälen i Sverige modtog DKK 200.000 til afholdelse af nordisk 
mesterskab i folkemusik. Der skulle dystes i tre kategorier; Solister (vokal/instrumental), 

grupper med max seks medlemmer, og spillemandsgrupper med mindst 15 deltagere. 
Deltagerene kom fra fire nordiske lande. 
 
Nordisk Korfestival for børn og unge 
DKK 200.000 blev ydet til en nordisk korfestival for børn og unge. Festivalen blev arrangeret af 
NORBUSANG, og der forventedes omkring 500-600 deltagere fra samtlige nordiske lande. 

Programmet omfattede  lektioner, workshops, sammusicering og koncerter.   
 
Sangskrivermøde i Stavanger 
Songwriters Circle Norden (SCN) fik DKK 100.000 til en workshop i Stavanger for nordiske 
sangskrivere med deltagelse af internationalt anerkendte sangskrivere og med efterfølgende 
koncert i lokalsamfundet. 
 

Unge nordiske strygere tager på kursus i Karis i Sverige 
Martin Wegelius Instituttet, Finland modtog DKK 250.000 i støtte til et nordisk 
strygermusikkursus for børn og unge under 16 år på Västra Nylands folkhögskola i Karis. 
Omkring 100 unge fra hele Norden deltog.  
 
Humor i Island 
Foreningen Nordens Ungdom fik DKK 35.000 til afholdelse af en humorweekend med oplæg, 

workshops og seminarer for unge fra hele Norden. 
 
Balletkonference i Stockholm 
Folkuniversitetet- Balletakademien Stockholm modtog DKK 200.000 i støtte til  konferencen  
"Ballet: Why and How?", der havde som overordnet mål "att (...) leda fram till en ökad 
medvetenhet - både internationellt och i Norden - om balettens roll i den professionella 
dansarens vardag och utbildning".  
 
Multicool Nord 
Salaam Film og Dialog modtog DKK 300.000 til projektet MULTICOOL NORD, der består af tre 
nordiske filmfestivaler, Film fra Sør (Oslo), Antirasistiska Filmdagar (Göteborg og Malmö) og 
Salaam Film og Dialog (København). De tre festivaler sætter fokus på de nordiske flerkulturelle 
samfund ved hjælp af relevante film og dialog med engagerede nordiske aktører. 

 
Nordisk kultur i Sofia 
Universitetet i Sofia i Bulgarien fik DKK 50.000 til at fejre Skandinavisk Instituts 20-års 
jubilæum i 2012.  Jubilæet skal markeres med udstillinger, filmfremvisninger, møder med 
skandinaviske forfattere, teaterforestillinger samt en international konference ”Skandinavien 
og Verden” i to dele, henholdsvis en om kultur, og en for lingvistik.   

 
3. Fondens særlige satsninger 
 
 
3.1 Årets Nordiske Kulturbegivenhed 2011-2012 - Scenekunst  

 

Hvert andet år uddeler Fonden et ekstraordinært bidrag på op til DKK 3 mio. til årets nordiske 
kulturbegivenhed. Formålet med denne satsning er med projektet som løftestang at skabe en 
større opmærksomhed på det nordiske kultursamarbejde. For 2011-2012 blev det besluttet at 
sætte fokus på scenekunsten. Valget af årets Nordiske Scenekunstbegivenhed 2011-2012 faldt 
på den fælles nordiske teaterforestilling ”Udvandrerne”, der senere skiftede navn til Bastard. 
Bag forestillingen står Malmö Stadsteater, Teater Får302 i København og islandske Vesturport. 
Stykket instrueres af islandske Gísli Örn Garðarsson, en af Nordens mest talentfulde unge 

instruktører. Stykket spiller i Reykjavik den 1.-2. juni 2012, i Malmø den 28. juli – 19. august 
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2012 og i København den 7. september til 23. september. Desuden vil forestillingen blive vist i 
forbindelse med en nordisk kulturfestival på Kennedy Art Center i Washington i marts 2013. 

  
 
 
 
 
3.2 Årets Nordiske Kulturbegivenhed 2013-2014, Kulturfestival for børn og unge 

Til ansøgningsfristen den 1. februar 2011 indkom 25 ansøgninger om forprojekteringsmidler, 
og Fonden bevilgede 13 gange DKK 30.000. Den 14. oktober 2011 arrangerede Fonden et 
informations- og inspirationsmøde om muligheden for at søge til Årets Nordiske 
Kulturbegivenhed: Nordisk Børne- og Unge kulturfestival 2013-2014. 90 personer fra hele 
Norden deltog i mødet, der var en blanding af instruktion, inspiration og interaktion. Formålet 
med mødet var at fortælle om Fondens intentioner med Festivalen samt give mulighed for 
potentielle ansøgere at træffe mulige nordiske samarbejdspartnere. Arrangementet var meget 

vellykket. 

På bestyrelsens møde den 29. november besluttedes det at nedsætte en bedømmelseskomite 
bestående af fem unge i alderen 16-25 år, der i samarbejde med to af Fondens mere erfarne 
sagkyndige på et møde den 20. april skal komme med en indstilling til Fondens bestyrelse. 
Fristen for at indsende ansøgning om at komme i betragtning til de DKK 3 mio. er den 15. 
februar 2012, og bestyrelsen træffer sin beslutning om, hvilket projekt der skal udpeges til 

årets nordiske kulturbegivenhed træffes på dens møde i København den 1. juni 2012. 

 
3.3 Invitere – Informere - Inkludere 

Fonden er åben for den rige mangfoldighed af kunst og kultur, som kendetegner de nordiske 
lande. Fondens bestyrelse besluttede i 2007 at iværksætte satsningen ”Nye nordboere i det 

nordiske kultursamarbejde” fra 2008, og satsningen blev videreført i 2009 og 2010. Med denne 
satsning ønsker Kulturfonden at: 
 

o Informere om de muligheder, der ligger i Fondens støtteordninger. 
o Stimulere til kontakter og samarbejdsprojekter mellem kunstnere og kulturarbejdere 

med forskellig etnisk baggrund i de nordiske lande. 
o Initiere flere projektansøgninger til Kulturfonden, der i langt større grad end tidligere 

kan afspejle den etniske mangfoldighed, som de nordiske lande i dag repræsenterer. 
 

For at hjælpe til med at få flere ansøgere inden for denne gruppe har Fonden blandt andet 
engageret en rådgivningsgruppe i 2008 og 2009 og holdt netværksmøder for kunstnere i 2009 
og 2010. Fonden havde taget initiativ til en konference om omkring nordisk film, tv, teater og 
scenekunst i nordisk og europæisk perspektiv. Konferencen ”Kunsten at Skifte Scene” blev 

afholdt i Filmhuset i København den 24.-26. januar 2011 i samarbejde med Skuespilforbund og 
Center for Kunst og Interkultur, der stod for den praktiske gennemførelse. Konferencen stillede 
skarpt på udfordringer og potentialer i forhold til interkultur og mangfoldighed i nordisk film, tv 
og scenekunst og samlede 70 oplægsholdere og 200 deltagere.  Fonden havde ydet DKK 
300.000 til projektet. 

Der blev i 2011 ydet støtte til i alt 18 projekter, der blev vurderet at falde ind under 
prioriteringen ”Aktiviteter, der fremme nye nordboeres deltagelse i det nordiske 
kultursamarbejde”. 
         
3.4 Nyt elektronisk ansøgningssystem, Freja 

 
Det blev i 2009 klart, at Kulturfonden var nødsaget til at udskifte sit elektroniske 

sagsbehandlingssystem. Dette skyldtes dels, at kontrakten med Fondens hidtidige 
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systemleverandør ville udløbe i 2011, og at leverandøren ikke ønskede at forlænge kontrakten. 
Derudover betød en opgradering hos Nordisk Ministerråd til Windows 2007 i sommeren 2011, 

at Fondens hidtidige system ÄHS ikke længere kunne fungere. Af den grund udså Fonden, i 
samarbejde med konsulentfirmaet Devoteam Consulting, tre mulige systemleverandører.  
På styremødet i maj 2010 fik sekretariatet fuldmagt til at indgå forhandling og indgå aftale 
med det danske IT-firma Exformatics, der tilbød den bedste løsning til at opfylde Fondens 
behov, og også var den leverandør, som tilbød den billigste pris. Efter forhandling med 
Exformatics i forhold til produkt, support og pris blev der den 25. juni 2010 underskrevet en 

kontrakt. Den samlede pris for systemet er på DKK 1.656.320. 
Udvikling og implementeringen af Fondens nye elektroniske sagsbehandlingssystem blev 
påbegyndt i december 2010. Fonden overtog formelt systemet, der blev navngivet Freja, 
medio oktober 2011, men de facto har Fonden anvendt systemet siden 1. august 2011. 
Tidsmæssigt blev processen forsinket, hvilket primært skyldtes uforudsete problemer med 
udviklingen af den eksterne portal, der anvendes af ansøgere og bevillingsmodtagere. Freja vil 
føre til at en række administrative rutiner er blevet automatiseret og har givet ansøgerne et 
bedre overblik over deres ansøgning og bevillingsmodtagerne over deres bevilling. 

 
3.5 Kommunikation 

 
Fonden har i 2011 arbejdet videre på opfølgningen af kommunikationsstrategien. En del 
arbejde er lagt i kommunikationen i forbindelse med Årets Nordiske Kulturfestival for børn og 
unge 2013-2014. Fonden har haft stor nytte af den særlige del af hjemmesiden 

www.nordiskkulturfond.org/festival i sin kommunikation til potentielle ansøgere og til medier, 
der har børn og unge som kerneområde.  
 
Arbejdet med at indsamle og præsentere projekter til inspiration for potentielle ansøgere og 
som dokumentation for Fondens arbejde har haft høj prioritet i 2011. Det har givet større 
synlighed og aktivitet på Fondens hjemmeside. 
 
Fondens facebookside anvendes både af Fonden og af brugerne og nåede 1300 brugere ultimo 
december og vokser støt som et aktivt forum for projektansøgere og bevillingsmodtagere. 
 
Med hensyn til sprogsamarbejdet, gennemførte Fonden i samarbejde med Nordisk Ministerråd, 
de nordiske informationskontorer og nordiske huse og institutter række minikurser om 
nabosprog for børn og unge. 

 
Også pressearbejdet er blevet udbygget i hele 2011 med landespecifikt materiale til hvert 
nordisk informationskontor, hvilket har øget omtalen generelt af Fondens bevillinger.  
Netværket med de otte nordiske informationskontorer er i det hele tage styrket og 
samarbejdet er øget med succes. Også nyhedsbrevene er videreudviklet i 2011og udsendes nu 
hvert kvartal 1.649 på skandinavisk og 322 på finsk.  
 
 

4. Fondens organisation 
 
Fonden har en juridisk status og institutionel karakter som selvstændigt retssubjekt. 
 
4.1 Fondens bestyrelse og sekretariat 

 
Fondens bestyrelse består af 13 medlemmer: to fra hvert nordisk land og en fra hvert 
selvstyrende område. I afsnit 5.4, Årsregnskab 2011, kan ses, hvem der sidder i bestyrelsen. 
 
Det er den siddende bestyrelse, som underskriver Fondens årsberetning. Underskrivelsen af 
årsberetningen for 2010 foregik på styremødet i august 2011 af de personer, som på det 
tidspunkt indgik som ordinære medlemmer. I 2011 har Norge haft formandskabet i Fonden, 
formand var Stortingsmedlem Olemic Thommessen og næstformand var Kjell Myhren, 

http://www.nordiskkulturfond.org/festival
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ekspeditionschef, Kultur- og kirkedepartementet. Bestyrelsen afholdt i alt tre møder: to i 
København og et i Umeå. 

 
Sekretariatet har i 2011 haft fem fastansatte. Herudover har sekretariatet haft tilknyttet en 
kommunikationskonsulent på freelance basis.   
 
Seniorrådgiver Aja Bugge (DK) sluttede sin ansættelse i Fonden den 1. februar og blev 
erstattet af Maria Tsakiris (SE). Personalet har herudover bestået af seniorrådgiver Thomas 

Heikkilä (FI), rådgiver Petr Larsen (DK), sekretariatskoordinator Helena Karhu (FI) og direktør 
Karen Bue (DK). Til at varetage kommunikationsarbejdet har Fonden samarbejdet med 
freelancer og kommunikationskonsulent Gitte Merrild. Desuden har Fonden i 2011 haft bistand 
fra to studentermedarbejdere, Marianne Rytky (FI) og Turið Johannesen (FO). 
 
Fonden har også i 2011 indgået en administrationsaftale med Nordisk Ministerråd og indkøber 
visse administrative tjenester af ministerrådets sekretariat. 

 

 
5. Fondens økonomi og projektadministration 
 
Fondens samlede indtægter i 2011 var på DKK 35.998.678, hvilket har været et fald på DKK 
199.761 i forhold til 2010. De samlede udgifter og bevillinger i 2011 var på DKK 33.374.065.  

 
Fondens resultat for 2011 blev et overskud på DKK 2.624.614 mod et underskud på DKK 
1.641.457 i 2010. En stor andel af overskuddet (DKK 1.433.071) skyldes en ændring i praksis 
anbefalet Rigsrevisionen. Ændringen betyder, at der i årsregnskabet ikke længere 
hensættes/reserveres midler til endnu ikke afholdte omkostninger til projekter af administrativ 
karakter. Disse omkostninger forventes i stedet afholdt i 2012 og denne andel af overskuddet 

skyldes således tidsforskydning. 
 
Den resterende del overskuddet i 2011 beror på, at blandt andet Fondens administrative 
omkostninger uventet blev markant lavere end budgetteret. Udgiften til administration blev for 
2011 budgetteret til DKK 7,358 mio., men realiseret beløb var på DKK 6,499 mio. DKK. At 
Fonden er havnet på et større overskud end budgetteret skyldes til dels en besparelse på løn- 
og personale omkostninger i 2011 på DKK 373.633. Besparelsen skyldes blandt andet, at der 

var budgetteret med et udlandstillæg til den tiltrædende rådgiver, hvilket ikke er blevet udløst, 
da den nye rådgiver bor i Malmø, og at Fonden modtog refusion i to måneder for en sygemeldt 
medarbejder. Desuden blev der udvist tilbageholdenhed i forhold til administration og 
bevillinger for at dække underskuddet fra 2010. 
 
Fondens samlede frie midler (egenkapital) udgør pr. 31.12.2011 DKK 2.140.941 – et beløb  

anvendes i budgettet 2012. 
 
5.1 Fondens indtægter 
 

Indtægterne består af tre dele: Bidrag fra Nordisk Ministerråd, renteindtægter og tilbageførte 
bidrag. 
 
Bidrag fra Nordisk Ministerråd 

Bidraget steg fra 2010 til 2011 med DKK 330.000 fra DKK 33.707.000 til DKK 34.037.000. 
 
Udviklingen i de seneste års bidrag fremgår af nedenstående graf: 
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Tilbageførte bidrag 
Tilbageførte bidrag er en tilbagebetaling af tidligere bevilgede bidrag, som ikke har kunnet 
gennemføres ifølge projektplanerne. Hertil indgår resterende bidrag fra projekter, der ikke har 
kunnet gennemføres inden for to år efter bevillingsåret, hvilket er Fondens regel for 
projekternes tidsmæssige ramme. Projekterne er derfor blevet genbevilgede. Størrelsen på de 
tilbageførte bidrag varierer fra år til år afhængig af forskellige omstændigheder for 
projekterne. Tilbageførte bidrag de seneste år kan illustreres således: 
 

 
 

Renteindtægterne 
Størrelsen på Fondens renteindtægter påvirkes dels af det gældende renteniveau, dels af hvor 
hurtigt de bevilgede projektbidrag rekvireres og udbetales. Renteindtægten var i 2011 DKK 
230.243, mod en renteindtægt på DKK 194.680 i 2010. 
 
En opgørelse over fondens samlede indtægter de seneste år fremgår af nedenstående tabel: 
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 2008 2009 2010 2011 2011 i % 

Bidrag fra NMR 32.765.000 33.155.000 33.707.000 34.037.000 94,5 % 

Tilbageførte 
midler 

2.834.751 3.164.382 2.296.759 1.731.435 4,8 % 

Renteindtægter 1.382.912 456.858 194.680 230.243 0,7 % 

Total 36.982.663 36.776.240 36.198.439 35.998.678 100 % 

 
5.2 Fondens udgifter 

 
Udgifterne består af tre dele: Administrationsomkostninger, bevilgede projektmidler og 
Fondens særlige initiativer/interne projekter. 
 

 2008 2009 2010 2011 2011 i % 

Administration 6.806.484 6.502.069 7.325.842 6.498.635 18 % 

 
Fondens egne 
projekter 
 

 
2.390.000 

 
925.818 

 
1.346.054 

 
1.631.929 

 
4 % 

Bevillinger 27.019.750 29.510.924 29.168.000 25.243.500 70 % 

Ikke disponerede 
midler 

766.429 -162.571 -1.641.457 2.624.614 8 % 

Total 36.982.663 36.776.240 36.198.439 35.998.678 100 % 

 
 
Fondens særlige initiativer/interne projekter 
Disse omkostninger skifter fra år til år afhængig af, hvilke satsninger og projekter der er 
aktuelle. Udgiften omfatter bl.a. bevillinger til Årets Nordiske Udstilling og Årets Nordiske 
Scenekunstbegivenhed og satsninger som fx. ”Nye Nordboere i Det nordiske 

kultursamarbejde”, samt initiativer og ekstra omkostninger i tilknytning til indkøb af et nyt 
elektronisk projekthåndteringssystem. I 2011 investerede Nordisk Kulturfond i et nyt 
ansøgningssystem FREJA. Det blev i året anvendt DKK 1.631.929 til denne aktivitet, som i 
nedenstående fremgår under administrative projekter. 
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Bevilgede projektmidler 
Sammenlignet med 2010 var bevilgede projektmidler i 2011 ca. 14 % lavere. 

Med hensyn til antallet af bevilgede projekter i 2011 var der 232, hvilket er 
14 % færre i forhold til 2010. 
 
 

 
 

Genbevillinger 
Et mål for sekretariatet er, at mindst 95 % af projekterne skal være afsluttet efter to 
kalenderår. Dette mål er nået i 2011; se tabellen nedenfor. 
 
 

 2007 2008 2009 

Antal bevilget i alt samme år 244 272 280 

Antal genbevilget fra samme år 0 1 3 

Andel genbevilget 0 % 0,4 % 1,1 % 

Andel afsluttet 100 % 99,6 % 98,9 % 

 
Administrationsomkostninger 
Bestyrelsens og sekretariatets administrationsomkostninger lå på 19 % af de totale udgifter. I 

2010 var det på 20 %. 
 

 2008 2009 2010 2011 

Budget 6.960.000 7.045.756 7.308.000 7.358.360 
Regnskab 6.806.484 6.502.069 7.325.842 6.498.635 
% af totale udgifter 18,4 % 17,7 % 20,0 % 17,6 % 

 
 
I Fondens administrationsomkostninger indgår i princippet alle løbende udgifter forbundet med 
bestyrelsens og sekretariatets arbejde. Det vedrører eksempelvis udgifter til bestyrelsens 
møder og honorarer, annoncering, information, tolkning, oversættelse, personalets rejser og 
lønninger, indkøb af inventar, drift af data/internet og almindelige kontorudgifter. I 
omkostninger for personalets lønninger indgår også den sekretariatsafgift, som de 
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kontraktansatte betaler og som tilbageføres til de nordiske lande ifølge samme principper, som 
gælder for Nordisk Ministerråds Sekretariat. Totalt tilbagebetaltes fra Fonden DKK 600.086. 

 
I administrationsomkostningerne indgår også omkostninger for de ydelser, som Fonden køber 
af Ministerrådet angående sekretariatsservice; vagtmestertjenester, telefoni og 
posthåndtering, lokaleomkostninger, regnskabshåndtering samt personaleadministration. Køb 
af disse ydelser reguleres i en særlig aftale med Ministerrådet, og i 2011 var beløbet totalt 
DKK 1.103.356 sammenlignet med DKK 1.063.354 i 2010. 

 
De samlede administrationsudgifter faldt i 2011 med DKK 827.207 i forhold til 2010 (eksklusiv 
interne projekter) primært som følge af lavere personaleomkostninger, der er faldet med DKK 
742.883 i forhold til 2010, mens udgifterne til eksterne sagkyndige er på niveau med 2010. 
Omkostningerne til Fondens administration bør iagttages ud fra, at bestyrelsen består af to 
medlemmer fra hvert land samt en fra hvert selvstyrende område, og at Fondens formål 
omfatter hele kunst- og kulturområdet, hvorfor den må have et relativt stort antal sagkyndige 

til rådighed til bedømmelse af ansøgninger, samt at al information på Fondens hjemmeside og 
i ansøgningsproceduren findes i fire sprogversioner. Det skal videre nævnes, at bestyrelsen og 
sekretariatet har et højt ambitionsniveau angående service, kontrol og kvalitetssikring. 
 
Bestyrelsens honorar 
Bestyrelsens medlemmer har siden 1976 modtaget et honorar for deres bestyrelsesarbejde. 
Honoraret består dels af en grundydelse, dels af et mødehonorar. Grundhonoraret er på DKK 

13.860 pr. år for ordinære medlemmer. Formanden modtager dobbelt grundhonorar; det vil 
sige DKK 27.720, og næstformanden modtager et og et halvt grundhonorar; det vil sige 
DKK 20.750. Mødehonoraret er på DKK 1.800 pr. mødedag for samtlige medlemmer.   
 
5.3 Sekretariatets behandling og opfølgning af projekterne 

 
Fondens sekretariat har siden juli 2006 alene modtaget ansøgninger gennem et elektronisk 

projekthåndteringssystem, som muliggør en mere effektiv håndtering og opfølgning af 
ansøgningerne. Systemet muliggør også en bedre statistisk måling af sekretariatets 
arbejdsbelastning og effektivitet. Nedenfor er en summarisk redegørelse herfor. 
 
Totalt antal projekter i ”omløb” og afsluttede projekter 

Hvad angår sekretariatets arbejde med Fondens bidragsvirksomhed består den hovedsageligt i 

at modtage og behandle indkomne ansøgninger, samt at følge op og afslutte de ansøgninger, 
der er blevet bevilget. I tilslutning hertil arbejder sekretariatet med løbende information og 
rådgivning. 
 
For at få en opfattelse af, hvor mange projekter, der pr. år er i ”omløb” – som sekretariatet 
behandler og gransker – bør de indkomne ansøgninger og slutbehandlingen af allerede 
bevilgede ansøgninger ses i en sammenhæng. Til de indkommende ansøgninger bør også 

lægges de ugyldige ansøgninger, eftersom rådgiverne skal gennemlæse dem for at kunne 
klassificere dem som gyldige eller ugyldige. Hvad angår afsluttede projekter, så er der her tale 
om projekter, der tidligere er blevet bevilget, og som er indkommet med sine slutrapporter i 
de pågældende år. 
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Antal åbne projekter 
Den 15. januar 2012 havde Fonden 257 åbne projekter, det vil sige allerede bevilgede 
projekter, der ikke er afsluttede. 76 af disse er bevilget inden år 2011. 
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6.1 Nordisk Kulturfond - Liste over bevillinger i 2011 

  

     Journal-
nummer 

Ansøgernavn Projekttitel Bevilget 
beløb 

B2010.1056 Tango Club Reykjavik TaNGO on ICEland 2011 - Partners in 
dance 

75.000 

B2010.1196 Højby Skole Læring med spil 30.000 

B2011.0003 Foreningen 
Højbystævnet 

Højbystævnet 2011 40.000 

B2011.0011 Voksenåsen AS Norden og Tyskland-forprosjekt 50.000 

B2011.0012 Åsa N Åström Nordic Choreographic Collaboration - 
NordicCC 

100.000 

B2011.0014 INFI, International 

Network for Female 
Instrumentalists 

INFI Camp 50.000 

B2011.0025 Center for IT og 
Arkitektur, 
Kunstakademiets 
Arkitektskole 

Arkitekturens Tekstiler 150.000 

B2011.0042 Föreningen 
Turismintressenter i 
Sälen 

NORD11 - Nordiska Mästerskapen i 
Folkmusik 

200.000 

B2011.0044 East Iceland Heritage 
Museum 

Edge of the Imagination 80.000 

B2011.0046 Doc Lounge Doc Lounge Network 150.000 

B2011.0048 Internasjonalt Samisk 
Filmsenter AS 

FILMPOLITISK KONFERANSE - en felles 
satsing for samisk film 

75.000 

B2011.0052 Tidskriften 10TAL Etikens återkomst 100.000 

B2011.0057 FLISS Drama Boreale Iceland 2012/ The Four 
Elements, earth, water, air, fire 

100.000 

B2011.0059 Katuaq - Grønlands 
Kulturhus 

OuterVision Cultural Dance Exchange 
Festival 2011-2013 

150.000 

B2011.0060 Folkekirkens 
Ungdomskor, Inge Marie 
Andersen 

Nordisk børnekorfestival i Horsens 100.000 

B2011.0061 Samrådet for de 
Litterære Selskaber i 
Danmark 

Klassikerne og nutiden - nordisk 
konference 

150.000 

B2011.0065 Viseklubben Fjelljom 

v/visemannen 

Knutefestivalen - møtested for nordisk 

visetradisjon 

23.000 

B2011.0079 Passepartout Theatre 
Production 

'I solens skygge'. Tværkulturel 
teaterforestilling, Norge, 
Sverige,Danmark og Burkina Faso 

150.000 

B2011.0080 Annika Ostwald I Vesterled 60.000 

B2011.0082 BazarMusicShop Olympiske lege i Nordisk Hiphop - 
Nordic HipHop Olympics (NHO) 

400.000 

B2011.0086 Pablo LLambias OM AT UNDERVISE I AT SKRIVE - et 
seminar for undervisere fra hele Norden 

150.000 

B2011.0090 Lottas Garfveri, Lotta 
Rahme 

Arktisk skinnberedning-ett 
värdskulturarv 

80.000 

B2011.0091 Sidney Leoni War of Fictions 50.000 

B2011.0094 My Lindblad Suomalainen, Ruotsalainen ja 
Norjalainen (A Finn, a Swede and a 

100.000 
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Norseman) 

B2011.0096 Editions in Craft Productive Preservation of Nordic Straw 
Craft 

100.000 

B2011.0098 Jens Wabø Tekstallianse 2011 40.000 

B2011.0102 BEDDARI Bokserien SKANDO, TUR FORLAG 45.000 

B2011.0103 Hej Åland Åland Summer Jam - Bringing Nordic 
reggae, hip hop and afro musicians 
under one roof 

50.000 

B2011.0106 Stig Raff Mortensen DMC Nordic DJ Championships 2011 40.000 

B2011.0108 Aarhus Kunstbygning Ønskegården 50.000 

B2011.0112 Arne Hovda Songwriters Circle Norden 100.000 

B2011.0115 Föreningen Särestö 
kammarkonserter 

Träff för Colourstringspedagoger i 
Helsingfors 

50.000 

B2011.0124 Söderköpings kommun Nomemus - Nordisk Medeltida Musik vid 
Söderköpings Gästabud 

44.000 

B2011.0126 Maria Huhmarniemi Eldkonstevenemanget RiverLights 10 år 115.000 

B2011.0130 Sydkustens 
landskapsförbund r.f. 

Nordiska mästerskap i Storyslam samt 
workshop och  nätverksträff i Åbo 2011 

75.000 

B2011.0134 Garantiföreningen för 
Tampere Guitar Festival 

Nordic Guitar Project 40.000 

B2011.0141 Nordisk og norsk 
Forbund for 
helsepedagogikk og 
sosialterapi 

Peer for alle - 2011 100.000 

B2011.0148 Språkrådet Nordisk barneordbok, trinn 2 200.000 

B2011.0149 Stiftelsen för Martin 
Wegelius Institutet 

Nordisk Yngre Stryge Stafett - NYSS, 
musikkurs för barn och unga i Norden 

250.000 

B2011.0152 Museumsdirektør Lise 
Seisbøll, Danmarks 
Keramikmuseum 

NEW Nordic Narratives - Fortællespor i 
nordisk samtidskeramik 

50.000 

B2011.0153 Teater TVAZZ De Onda 50.000 

B2011.0155 Det Danske 
Kulturinstitut. Afdelingen 

i Ungarn 

Nordic Litterature and Culture at the 
Budapest Book Festival (arbejdstitel) 

90.000 

B2011.0156 Kaliningrad Branch of 
the National Centre for 
Contemporary A 

Sound Around Kaliningrad - Festival of 
Sound Art and Electornic Music 

100.000 

B2011.0157 Fondet for dansk-norsk 
samarbeid 

Pluralis (pl) - Nordisk kultursamarbeid i 
en ny tid 

300.000 

B2011.0158 Nordens Hus TING - Nordisk Kulturfestival 300.000 

B2011.0162 PARLA sprog & 
kommunikation 

Nordiske kulturveje 150.000 

B2011.0166 KulturCentralen Arabisk aften 40.000 

B2011.0172 Melin Art Performance 
Production 

A Safe Place to Die - gästspel till 
Färöarna 

100.000 

B2011.0175 Pauline Kleinschmidt 

Knudsen 

Nordisk Forum for Kulturarv i Grønland 50.000 

B2011.0176 Tapperiet Write4Gold Scandinavia 2011 10.000 

B2011.0181 Foreningen Vild med 
ORD 

Skandinavisk spoken word møde 20.000 

B2011.0182 Kompani Nord 
Teaterförening r.f. 

GERPLA2012 350.000 
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B2011.0190 Stichting Zomertheater 
Amersfoort 

Festival Spoffin 200.000 

B2011.0191 DATS - landsforeningen 
for dramatisk 
virksomhed 

NEATA festival i Sønderborg 2012 150.000 

B2011.0192 Föreningen för Science 
Fiction-kongresser i 
Europa 

Eurocon 2011 25.000 

B2011.0200 Kattas Figurteater 
Ensemble AS 

DUKKEHJEM - et nordisk 
figurteaterprosjekt 

150.000 

B2011.0203 SKMU Sørlandets 
Kunstmuseum 

Screaming From the Mountain: 
Landscapes and Viewpoints 

100.000 

B2011.0204 Audiatur Audiatur - Festival for ny poesi 2011 80.000 

B2011.0208 Smôga 

Kammarmusikfestival 
v/Kjell Habbestad 

Smôga Kammarmusikfestival 90.000 

B2011.0223 Föreningen 
KulttuuriKauppila Ii 

ART Ii Biennale of Northern 
Environmental and Sculpture Art 2012 

250.000 

B2011.0226 Spiritus Mundi Are You With Us? - Change the World 200.000 

B2011.0228 Galleri A50 Live Action New York 11 125.000 

B2011.0233 Cecilia Ljung Runes, Monuments and Memorial 
Carvings - International Research 
Network 

45.000 

B2011.0238 Umeå kommun Nordisk ungkulturfestival (arbetsnamn 
fram till 2012-02-15) 

30.000 

B2011.0241 Kristinehamns 
Konstmuseum 

Nordic Darkness 90.000 

B2011.0243 Tampere Film Festival – 
föreningen Tampere Film 
Festival  

Kulturexportprojekt för nordiska 
kortfilmer 

200.000 

B2011.0246 Föreningen för 
elektronisk musik och 
konst Madass Revir 

Nordiskt medie-/hacklabprojekt på 
festivalen manSEDANse2011 

44.000 

B2011.0261 Nordisk Ungdoms 
Filmfestival - NUFF 

Nordisk Talentfilmcamp under NUFF 
2011 

90.000 

B2011.0272 FixC osuuskunta Northern Video Art Network (tidligere: 
Nordic Video Art  Network NOVA)                                                   

93.000 

B2011.0273 Vigdís Finnbogadóttir 
Instituttet for 
Fremmedsprog 

Dansk-Islandsk Sproghjælp over 
gængse fraser 

150.000 

B2011.0278 Industrikonstförbundet 
Ornamo 

NNCA- Nordic Network of Craft 
Associations , nordiskt samarbetsmöte                                                      

40.000 

B2011.0282 Seriefrämjandet I Seriernas Värld 2011 50.000 

B2011.0284 Copenhagden Dream 
House 

DANSE I BYENS RUM 50.000 

B2011.0286 Perpetuum Mobile / Ivor 

Stodolsky and Marita 
Muukkonen 

INSIDE OUTSIDERS - Gypsy-Romani in 

Contemporary Art                                                                      

250.000 

B2011.0288 Lithuanian Dance 
Information Centre 

International Contemporary Dance 
Festival New Baltic Dance'11 

75.000 

B2011.0289 The Generator 
Foundation 

TodaysArt 2011 Nordic Program 100.000 

B2011.0293 Sögusvuntan (The 

Pocket Theatre) 

Laxdæla Saga -  Nordic Visual Theatre 

Productions; three countries, three 

150.000 



 
 

22 

languages, three different approaches 

B2011.0295 Garantiföreningen för 
Borgbackens cirkusskola 

Nordiskt ungdomscirkusmöte 99.000 

B2011.0298 KINO PAVASARIS ARTscape 50.000 

B2011.0311 Rådet for folkemusikk og 
folkedans 

Bygda dansar ut i Norden (Bydun) 150.000 

B2011.0314 Birmingham 
Conservatoire, 
Birmingham City 
University 

Integra 2011 Festival 150.000 

B2011.0320 Stiftelsen Kunstkritikk Nordisk kritikk - Fase 2 200.000 

B2011.0321 Ögonblicksteatern Queering Sápmi - livsberättelser från en 
minoritet i en minoritet. 

Materialinsamling och produktion. 

200.000 

B2011.0330 Norsk Færøysk Lag Færøysk Kulturhelg (Føroyskt 
mentunarvikuskifti) 

75.000 

B2011.0331 Josef Straka Nordic Harp Meeting in Denmark 100.000 

B2011.0336 Blockflöjtstrion 
NordicBlock 

Blockflöjtstrion NordicBlocks 
repetitionsperiod i Helsingfors och 
konserter i Stockholm 

20.000 

B2011.0341 Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

Ung kultur i Midtnorden 2011 100.000 

B2011.0342 Siljeholm/Christophersen Snik og Snok på månen                                                                                                    100.000 

B2011.0346 Danmarks ambassade, 
Mexico City 

Cervantino Festivalen i Guanajuato i 
Mexico 

250.000 

B2011.0349 Liisa Pentti + Co Planering av After Contemporary 16.000 

B2011.0352 Ilar Gunilla Persson, 
Patricia Rodas 

Den urbana kvinnan i Norden 50.000 

B2011.0359 Ivar Orvedal - 
Mårenbiennalen 

Mårenbiennalen 2011 50.000 

B2011.0364 Nordic Music Days 2011 
- Tónskáldafélag Íslands 

Nordic Music Days 2011 150.000 

B2011.0380 Øhavsmuseet, afd. 
Langelands 
Museum/Langelandsfort 

Konference. The Heritage from the Cold 
War Period: Then, Now and in the 
Future. 

32.000 

B2011.0387 FilmCentrum Stockholm CinemArena 50.000 

B2011.0389 RANK Ny nordisk folkmusik 30.000 

B2011.0396 Terminologicentralen 
TSK 

NORDTERM 2011 30.000 

B2011.0398 Helsingør Kommune Forprojekt til Nordisk Kulturfestival for 
Børn og Unge 

30.000 

B2011.0403 Flow r.f. Dansverket Tabuns bojor 75.000 

B2011.0420 Sorø Kommune, 
Fagcenter Kultur og 
Fritid 

Arbejdstitel: Festival for ung kunst og 
kultur (forprojekt) 

30.000 

B2011.0421 Saga-gruppen Finland Saga 45.000 

B2011.0427 Drömmarnas Hus Elden är lös! Vad brinner du för? 
Förprojektering 

30.000 

B2011.0428 Kulturföreningen 

Kurpitsa 

Planering av festivalen Nordisk Utopi 30.000 
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B2011.0431 Johan Lundh Being with others 50.000 

B2011.0435 Kulturprinsen Treklang på Kasernen 23.000 

B2011.0437 Teaterföreningen 
Satama 

Nordligt sken – nordisk kulturfestival för 
unga (förprojekt) 

30.000 

B2011.0438 Föreningen Norden Skandinaviska språk - Workshopserie 40.000 

B2011.0447 Cantabile 2 Nordisk perspektiv Waves 11 100.000 

B2011.0451 Islands Universitet En milepæl i for fremtidig nordisk 
forskning på sprog- og kulturområdet 

70.000 

B2011.0462 Copenhagen Bombay 
Productions 

Doxwise Norden 100.000 

B2011.0468 Kulturlandskapssenteret 
i Telemark 

Nordisk nettsidesamarbeid om 
kulturlandskap 

100.000 

B2011.0471 Frie Filmere Skagerak Urban Identity 30.000 

B2011.0479 Nordiska Akvarellmuseet Förstudie till samnordisk 

bilderbokspoetik 

50.000 

B2011.0484 Museum Sønderjylland - 
Kunstmuseet i Tønder 

ÅNK - Tønder Kunstmuseum 
præsenterer Nordisk Ungdoms Flyvende 
Kunstneres Cirkus 

30.000 

B2011.0496 Den Jyske Opera Fællesnordisk kunstnerisk 
kompetenceudvikling: Skriv en opera! 

100.000 

B2011.0500 Stockholms 
Kulturfestival 

Studion: Festival (arbetsnamn) 70.000 

B2011.0502 ANTI ? Contemporary 
Art Festival 

ANTI – Contemporary Art Festival and 
The Public Space Programme Residency 
2011–2012 

50.000 

B2011.0509 Lommefilm Young Nordic Film Relay - Moving 
Stories 

80.000 

B2011.0517 Helsingfors 
stadsbibliotek 

Kirjamesta – bokfestival för barn och 
unga 

50.000 

B2011.0518 Aalborg Kommune, 
Aalborg Events 

Projekt Kul på turen, forprojektering 30.000 

B2011.0522 Århus Musikskole, Århus Forprojekt til TIDEVANDET- Nordisk 
Børnekulturfestival 2013/2014 Årets 
kulturbegivenhed 

30.000 

B2011.0533 Pro Arts & Business Nätverket Kultur och Näring Norden 50.000 

B2011.0543 Kulturhusfællesskabet 
Culthus 

CreActive City 30.000 

B2011.0547 Eide kulturarena BARNAS KLIMAKONFERANSE - en 
grensesprendende musikal og tematisk 
utgangspunkt for årets nordiske festival 

2013 

30.000 

B2011.0555 Arbetsgruppen 
Teaterdroppen 

Min berättelse; Min Nordiska Identitet? 50.000 

B2011.0576 Aftonstjärnans 
Kulturförening 

Visor i Norden idag och för 90 år sedan! 50.000 

B2011.0584 Ola Paulson PlayNordic 30.000 

B2011.0592 Heikki Sørum Snorfcon, Nordic Fandom organizer 

workshop seminar 

40.000 

B2011.0595 Päivi Kumpulainen Nordiskt vardagsrum på Åbo 
internationella bokmässa 2011 

70.000 

B2011.0601 Förbundet för 
Fotografiska Konstnärer 
r.f. 

Fokus A-i-R 2012 50.000 

B2011.0616 ArtShortCut Oy Masters on the Road – nyutexaminerade 
magistrar från Norden 

70.000 
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B2011.0624 Instituttet for blinde og 
svagsynede 

The Nordic Music Camp for Visually 
Impaired People 

95.000 

B2011.0628 Sveriges 
Författarförbund 

Bildande böcker i en digital värld 75.000 

B2011.0631 Fortællefirmaet 
Annemarie Krarup 

Hugin & Munin. Et skandinavisk sprog-
beretterprojekt for og med unge og 
skolebørn 

99.000 

B2011.0634 Scandinavian House 

(Skandinavsky dum, 
o.s.) 

Nordic Days 2011 - Prague Festival of 

Nordic Culture 

37.000 

B2011.0644 Skagafjordur Heritage 
Museum 

Farskoli safnmanna 15.000 

B2011.0658 Maritime Office, Szczecin 
Municipal Government 

Around Baltic Sea                                                                                                        75.000 

B2011.0668 Brett Perkins Copenhagen Songwriters Festival 100.000 

B2011.0669 Finlands Svenska 
Ungdomsförbund 

Mobilitet och migration som 
ungdomskonst 

50.000 

B2011.0676 Filmmagasinet Ekko Funny Films of the North 100.000 

B2011.0677 Kirsti Øibakken Pedersen SOS! Sange Over Sundet 50.000 

B2011.0678 danskdansk Mangfoldighed på de nordiske scener 40.000 

B2011.0680 NEATA Youth v. Amanda 
Hald / DATS 

Nordisk - Baltisk ungdoms 
teaterworkshop 

100.000 

B2011.0684 Oppland fylkeskommune Ovnsbygging og eksperimentell 
jernframstilling i den nordiske jernvinna 

50.000 

B2011.0695 Odense Filmværksted TCO2011 50.000 

B2011.0696 Association for 

adventurous music 
Skanu mezs 

Cross-border bands in Nordic 

experimental music 

50.000 

B2011.0699 FSL  Fria seminariet 
Litterär kritik 

kritikfestival köpenhamn Malmö 95.000 

B2011.0700 Olo-olO Orchestra - v. 
Simon Walsøe 

Olo-olO Orchestra - Nordisk Turne 50.000 

B2011.0704 Lalla la Cour Bordeline circus 85.000 

B2011.0711 Nordklubben 
(Foreningen Nordens 
Ungdom, Island) 

Nordisk humorweekend 35.000 

B2011.0715 ATR-Stockholm - 
Amatörteaterns 
Riksförbund, Stockholms 

distr 

Ø med 2 prickar 50.000 

B2011.0716 Sindre Sætre NorthArc Debut Tour: Strike/Illuminate 40.000 

B2011.0720 Finlands Ambassad i 
Brasilia 

Nordic Culture & Design in São Paulo 
2011 

95.000 

B2011.0722 BAILANTA, S.L. (Zona de 
Obras) 

DÍAS NÓRDICOS 50.000 

B2011.0737 Moss kulturskole Klaverkurs og konsert. 50.000 

B2011.0762 Puppet Theatre 
PLECIUGA 

Little Kontrapunkt 300.000 

B2011.0771 Lapplands 
konstkommission 

Författardagar i Norra Finland 70.000 

B2011.0802 Folkuniversitetet- 
Balletakademien 

Stockholm 

International Conference: Ballet Why 
and How? 

200.000 
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B2011.0808 Copenhagen Bombay Doxwise Norden 300.000 

B2011.0815 Nordisk 
Informationskontor 

litteraturfest.nu 200.000 

B2011.0819 Salaam Film og Dialog MultiCool Nord 300.000 

B2011.0821 Nordisk 
informasjonskontor i 
Nord-Norge 

Nordiske forfatteres deltagelse på 
Finnmark internasjonale 
litteraturfestival 2012 

200.000 

B2011.0833 Claus Veis Sörensen / 

fria nätverket Up North 

Baltic Composer Summit 85.000 

B2011.0839 Statens medieråd Nordisk ungdomskonferens om internets 
framtid 

250.000 

B2011.0843 Voksenåsen kultur og 
konferansehotell 

Norden og Tyskland—før, nå og i årene 
fremover. EN KONFERANSESERIE 2012-
2013 OM DET NORDEUROPEISKE 
KULTUROMRÅDET 

350.000 

B2011.0848 Sick Service Ltd. Nordic Look 45.000 

B2011.0861 Castor Visions Nordisk Tenorfestival i Nuuk 100.000 

B2011.0864 DISK / club transmediale 
GbR 

CTM.12 / tm.12 – Nordic Focus 150.000 

B2011.0867 Fylkingen PALS-internationell performancefestival 50.000 

B2011.0868 ZeBU SpringFestival 2012 300.000 

B2011.0870 Áslaug Hersteinsdóttir-
Hölttä 

MADD Musikalfestival 349.000 

B2011.0881 Roskilde Universitet Popular Music in the Nordic Countries: 
Music, Identity and Social Change in the 
Early 21st Century 

400.000 

B2011.0882 Föreningen Svenska 
Tonsättare 

Nordiska Musikdagar 2012 150.000 

B2011.0883 Nordic Film Club Nordic Film Winter 49.000 

B2011.0886 Norsk barnebokinstitutt Nordisk barnelitteratur - et nytt 
kunstforskningsspørsmål? 

100.000 

B2011.0889 The John F. Kennedy 
Center for the 

Performing Arts 

The Nordic Festival - ICE HOT 300.000 

B2011.0898 Stiftelsen byLarm Nordic Music Prize 100.000 

B2011.0900 Baltic Circle 
International Theatre 
Festival / Q-theatre 

Build me a mountain! -Nordic tour 85.000 

B2011.0902 ArtShortCut SMART DESIGN, Mot en hållbar estetik 150.000 

B2011.0904 Nordiska Akvarellmuseet Samnordisk bilderbokspoetik  - en 

ansökan för den nordiska bilderbokens 
framtid  

286.000 

B2011.0911 Subtopia/UBAB Subcase - Nordens marknads- och 
mötesplats för samtida cirkus 

100.000 

B2011.0917 Lapplands 
Ungdomsförbund 

Uttryck av samisk kultur och konst på 
Nordkalotten 

150.000 

B2011.0920 Filter - for fotografi Nordisk fotografi  150.000 

B2011.0926 Kultur i Troms, Troms 
fylkeskommune 

prosjekt North Atlantic SessionFor 96.000 

B2011.0930 The American-
Scandinavian Foundation 

Regional Modernism: New Art in 
Scandinavia 1880-1910; A Symposium 
on Early Modern Nordic Art 

85.000 

B2011.0931 Fondet for dansk-norsk 

samarbejde 

Nordiske sprogpiloter 160.000 
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B2011.0941 The 10 finger Theatre Little Monster - a story about a boy who 
learns to love his little sister 

70.000 

B2011.0942 Artistorganisasjonen 
GramArt 

SongFarm 2012 - scandinavisk song 
writing camp 

100.000 

B2011.0944 Kgl. Norsk Ambassade "Der Norden in Leipzig 2012"; 
Tyngdepunkt: barne- og 
ungdomslitteratur 

188.000 

B2011.0946 Kunstmuseet i Tønder Wirkkala Sculptor 250.000 

B2011.0951 Nääs Art&Kraft Nordisk Glaskonst Turkiet 200.000 

B2011.0955 Rasmus Thjellesen Another two days in Copenhagen 65.000 

B2011.0967 Stiftinga Hilmar 
Alexandersen 

NORDLEK2012 300.000 

B2011.0973 Marcus Hagemann NORDLICHTER Biennale 2012 300.000 

B2011.0974 Ars Boralis The Arctic / Culture-Art-History 200.000 

B2011.0979 Veera Voima Suo-Stormsteg-Geitungen 100.000 

B2011.0986 Universitetet i Agder NYSS i Danmark, Nordisk Yngre Stryge 
Stafett 2012  

250.000 

B2011.0995 Föreningen Littfest Littfest - Umeås internationella 
litteraturfestival 

80.000 

B2011.0999 Anstalten/Häktet 
Österåker, 

Kriminalvården 

Körsång på fängelse 50.000 

B2011.1001 Salten Kultursamarbeid Filmfest Salten - Barents Youth Film 
Festival 

100.000 

B2011.1005 Museet for Samtidskunst Soundings 50.000 

B2011.1016 NAPA - Nordens Institut i 
Grønland 

NORDEN Rundt - kunst fra iskantens 
rand 

100.000 

B2011.1023 FynsVaerk Odense Lyrik 2012 25.000 

B2011.1024 Jyväskylä konstmuseum Graphica Creativa ´12 ? Grannar 50.000 

B2011.1030 Rudi Skotheim Jensen / 
RSJworks 

Performing the princess 100.000 

B2011.1039 Fotoklubben Obcsura Fotofestival på Åland 40.000 

B2011.1041 Barnefilmfestivalen AS FILMVERKSTEDER 2012 100.000 

B2011.1049 Staffan 
Svedberg,3908198710 

Världens nordligaste jägarbefolkning 11.000 

B2011.1051 The Animation Workshop Cartoon Digital 50.000 

B2011.1056 Garantiföreningen för 
Åbonejdens Dansskola 

Find Ice, skede 2 22.000 

B2011.1060 Röhsska museet Symposium Nordiskt Forum för 
Formgivningsstudier  

28.000 

B2011.1064 Kjartan Gullikstad Drivstoff - Nordisk turné 50.000 

B2011.1072 Reykjavik Arts Festival In-betweens: Collaborations and Artist 
Initiatives 

98.000 

B2011.1073 Sláið Ring Nordring - stævne for nordiske 
ungdommer indenfor folkedans- og 
musik 

42.000 

B2011.1078 Arena Baubo Arena Baubo post-icke-re-presenterar 
stolt: Baubo- fittan, myten, legenden 

90.000 

B2011.1079 Nordic Heritage Museum Nordic Lights Film Festival 2012 41.000 

B2011.1081 Karlsson Barock Barocka dialoger och dueller 38.000 

B2011.1085 After Hand Nordisk seminar om konceptuel poesi 50.000 
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B2011.1094 Göteborg International 
Film Festival 

Nordic Film Lab 2012 95.000 

B2011.1095 Taneli Viitahuhta Horst Quartets nordiska turné 22.000 

B2011.1101 Centre for Research in 
the Humanities (icel. 
Hugvísindastofnun), 
University of Iceland 

XIII Nordic TAG in Reykjavík. Borders - 
Margins - Fringes: Archaeologies 
on/from the Edge 

50.000 

B2011.1109 Loomekeskus MTÜ The ICE PALACE (Jääloss) - architects, 
artists, sculptors and engineers 
workshop in Pärnu Ice Festival 

80.000 

B2011.1111 STOWARZYSZENIE UPP 
55 

Skandinaviska filmadaptationer "Såsom 
i en spegel del 2" ("Jakby w zwierciadle 
vol. 2" - Przeglad filmowych adaptacji 
literatury skandynawskiej) 

100.000 

B2011.1116 Draumasmiðjan NADYTA, The North Atlantic Deaf Youth 
Theater Assemble  

100.000 

B2011.1128 Sofia Universitet "St. 
Kliment Ohridski" 

Internasjonal konferanse "Skandinavia 
og verden. Skandinavia og Bulgaria" 

50.000 

B2011.1133 Andreas Borregaard ÅRSTIDERNE 100.000 

B2011.1134 Development Center 
PRO MAGISTER 

Pärnu International August Fringe 
Festival 

75.000 

B2011.1135 List án landamæra and 
Share music 

Art without limitation. Movement and 
rythm workshop 

50.000 

B2011.1145 Foreningen 
Undergrundsmusikkens 
Fremme 

"Doomtown 2012" 100.000 

B2011.1150 Mona Bentzen Art Video Exchange in Tromsø 2012 50.000 

B2011.1156 Art Lab Projects Nordic Studio for Continued 
Engagement 

74.000 

B2011.1158 Sif Jessen Hymøller The Human Lab - en 
scenekunstproduktion af The Nordic 
Puppet Ambassadors 

90.000 

Total 232 antal ansøgninger   23.414.000 
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 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 
 

GENERELT 

Nordisk Kulturfond har valgt baserer regnskabet på det modificerede regnskabsprincip, hvorefter alle 

udgifter og indtægter optages i regnskabet for det budgetår, de tilhører.  

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Nordisk Ministerråds Økonomi-

reglement. Den anvendte regnskabspraksis, dvs. værdiansættelsesmetoder etc., er uændret i forhold til sidste 

år.  

 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indregning 

Alle indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsperioden, indregnes i resultatopgørelsen uanset betalings-

tidspunktet. 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurser. Aktiver og 

passiver i fremmed valuta indregnes til danske kroner på balancedagens kurs. Valutakursreguleringer, der 

opstår som følge af forskelle i valutakursen på transaktionsdagen og balancedagen indregnes i 

resultatopgørelsen. 

 

Tilbageførte midler. 

Tilbageførte midler er bevillinger vedrørende tidligere års støtte, der som følge af bevillingens ændrede 

forudsætninger ikke er blevet udbetalt samt midler tilbagebetalt til Nordisk Kulturfond som følge af, at 

projektet er gennemført til en lavere pris end forventet i den oprindelige bevilling. 

 

AKTIVER OG PASSIVER 

Likvide midler 

Likvide midler er indestående i bank.  

 

Fordringer 

Tilgodehavender optages til nominel værdi.  Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab på baggrund af 

en individuel vurdering af tabsrisici. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (forsat) 

 

 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgræsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 

regnskabsår.  

 

Leverandørgæld og anden gæld 

Gæld til leverandører optages til nominel værdi. Leverandører i fremmed valuta er optaget til balancedagens 

valuta kurs. 

 

Bevillinger 

Bevillinger til og med DKK 100.000 udbetales til bevillingsmodtager i 2 rater. 85 % udbetales ved projektets 

start og de resterende 15 % når projektet er afsluttet og fonden har modtaget og godkendt rapport og 

projektregnskab. Bevillinger større end DKK 100.000 udbetales i 3 rater. 40 % ved projektets start, 45 % 

efter at fonden har godkendt en statusrapport og endelig 15 % når fonden har godkendt den endelige rapport 

og regnskabet for projektet. 
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RESULTATOPGØRELSE 
     

(DKK) Note 2011 Budget 2011 2010 

     

INDTÆGTER 

 

    

   Nordisk Ministerråds budget 1 34.037.000 34.037.000 33.707.000 

   Tilbageførte midler  2 1.731.435 2.800.000 2.296.759 

   Renteindtægter og andre indtægter 3 230.243 180.000 194.680 

INDTÆGTER I ALT 

 

 35.998.678 37.017.000 36.198.439 

     

UDGIFTER 

 

    

Mødeudgifter 7 

 

    

   Styrelsen 4 652.174 880.000 721.546 

   Andre mødeudgifter 5 152.780 125.000 39.394 

  804.954 1.005.000 760.940 

Drift af sekretariatet     

   Løn og personaleomkostninger 6 2.896.367 3.270.000 3.639.251 

   Rejser og møder 7 135.850 220.000 162.287 

   IT og inventar 8 561.756 570.000 469.359 

   Sagkyndige 9 642.721 695.000 651.984 

   Øvrige administrationsomkostninger 10 1.456.987 1.598.360 1.642.021 

  5.693.681 6.353.360 6.564.902 

Administrative projekter     

   Fondens egne projekter 11 1.631.929 3.065.000 1.346.054 

     

Administration og administrative projekter  8.130.565 9.418.360 8.671.896 

     

Bevillinger og kulturprojekter     

   Kulturfondens egne satsninger  12 1.865.000 1.865.000 2.040.000 

   Støttebevillinger i året 13 23.378.500 24.728.640 27.128.000 

  25.243.500 26.583.640 29.168.000 

     

UDGIFTER OG BEVILLINGER I ALT  33.374.065 37.017.000 37.839.896 

     

ÅRETS RESULTAT   2.624.614 0 -1.641.457 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 
    

(DKK) Note 2011 2010 

    

AKTIVER 

 
   

    

Likvide midler 

 
   

Bank indestående  24.034.562 22.601.497 

Fordringer  492.529 408.220 

Forudbetalt løn  224.170 179.737 

    

AKTIVER I ALT  24.751.261 23.189.454 

 
 
PASSIVER 

 
   

    

EGENKAPITAL    

Overførte midler tidligere år 14 -483.673 1.157.784 

Årets resultat 14 2.624.614 -1.641.457 

  2.140.941 -483.673 

KORTFRISTET GÆLD 

 
   

Periodeafgræsning og skyldige omkostninger  498.211 45.001 

Leverandører  273.824 281.833 

Mellemregning med Nordisk Ministerråd  363.455 139.579 

Personaleforpligtelser  247.000 305.283 

Ikke udbetalte bevillinger 13 19.394.050 21.210.589 

Kulturfondens egne projekter og satsninger 11,12 1.833.780 1.690.842 

 KORTFRISTET GÆLD I ALT  22.610.320 23.673.127 

    

PASSIVER I ALT  24.751.261 23.189.454 

    

Yderligere oplysninger 15   
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NOTER 
(DKK) 

 

1. NORDISK MINISTERRÅDS BUDGET 

Nordisk Ministerråds bidrag til Nordisk Kulturfond udgør for 2011 i alt 34.037 TDKK. Beløbet udbetales til 

Nordisk Kulturfond kvartårligt (1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). 

 

2. TILBAGEFØRTE MIDLER 

Tilbageførte midler er bevilget støtte fra tidligere år, som ikke er blevet udbetalt fordi projektet ikke er 

realiseret. Det kan også være tilbagebetalinger af midler, hvis projektet har ændret indhold, således at 

forudsætningerne for tildelingen ikke længere er opfyldt, eller projekter, der er gennemført til en lavere 

omkostning end forventet. 

 

3. RENTEINDTÆGTER OG ANDRE INDTÆGTER 

En væsentlig del af Nordisk Kulturfonds likvide midler placeres på aftale indskud i Nordea A/S. 

Renteindtægter stamme primært fra disse aftaleindskud. 

 

4. STYRELSEN 

  
Regnskab 

2011 

Budget 

2011 

Regnskab 

2010 

Bestyrelsens mødeudgifter 430.719 450.000 410.909 

Bestyrelseshonorar 199.016 330.000 286.739 

Øvrigt bestyrelsen 22.439 100.000 23.898 

I ALT 652.174 880.000 721.546 

 

 

5. ANDRE MØDEUDGIFTER 

Tolkning  103.275 75.000 39.394 

Mødemateriale 49.505 50.000 0 

I ALT 152.780 125.000 39.394 

 

 

6. LØN OG PERSONALEOMKOSTNINGER 

Løn fast personale 2.666.983 2.850.000 2.599.344 

Løn projektmedarbejdere og studenter 97.757 180.000 458.243 

Udgifter i øvrigt til fast personale 86.592 190.000 138.919 

Ekstern hjælp 45.035 50.000 442.745 

I ALT 2.896.367 3.270.000 3.639.251 
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NOTER 
(DKK) 

 

 

7. REJSER OG MØDER 

 

  
Regnskab 

2011 

Budget 

2011 

Regnskab 

2010 

 

Sekretariatets rejser 121.193 200.000 152.563 

Repræsentation 14.657 20.000 9.724 

I ALT 135.850 220.000 162.287 

 

 

8. IT OG INVENTAR 

Inventar 60.140 100.000 0 

Drift IT 501.616 470.000 469.359 

I ALT 561.756 570.000 469.359 

 

 

9. SAGKYNDIGE 

Mødeudgifter 182.803 225.000 182.341 

Honorarer 459.918 470.000 469.643 

I ALT 642.721 695.000 651.984 

 

 

10. ØVRIGE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 

Advokatomkostninger 1.500 10.000 2.820 

Administrationsafgift til Nordisk Ministerråd 1.103.356 1.103.360 1.063.354 

Øvrige  1.140 30.000 8.566 

Renteudgifter og kurstab 4.165 25.000 38.614 

Kontorudgifter 43.096 80.000 70.823 

Oversættelser 303.530 350.000 410.805 

Information og presse 0 0 11.452 

EFC medlemsskab 200 0 35.587 

I ALT 1.456.987 1.598.360 1.642.021 
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NOTER 
(DKK) 

 

 

11. FONDENS EGNE PROJEKTER  

 

   
Overført 

fra 2010 
Disponeret Anvendt i 2011 

Saldo 

31.12.2011 

60006 Regionale infokontorer 34.751 140.000 151.175 23.576 

90002 Informationsstrategiske 

satsninger 
310.060 -70.016 240.044 0 

90007 Flytning 63.379 0 63.379 211.500 

40414 Udvikling  fondens  IT 82.334 1.561.945 1.432.779 0 

I ALT 490.524 1.631.929 1.887.377 235.076 

 

12. FONDENS EGNE SATSNINGER 

 

10543 Nordiske sprogpiloter  107.724 150.000 207.724 50.000 

70002 Nye nordboere 225.532 0 210.000 15.532 

60002 Årets nordiske udstilling 

2008-2011 
479.643 0 479.643 0 

40271 Sekretariatets egne 

projekter 
12.496 50.000 61.000 1.496 

60003 Kultur og Helse 15.617 15.000 30.617 0 

60004 Bilaterale fonde 937 300.000 300.937 0 

90008 Årets 

scenekunstbegivenhed 
358.369 950.000 0 1.308.369 

90009 Årets Nordiske 
Kulturbegivenhed  2013 

0 200.000 81.693 118.307 

90010 Ny sprogkampagne 0 200.000 95.000 105.000 

I ALT 1.200.318 1.865.000 1.466.614 1.598.704 
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NOTER 
(DKK) 

 

13. BEVILLINGER 

Bevillingerne fra Nordisk Kulturfond har de seneste 5 år set således ud: 

 

   
Tilgang af 

midler 

- heraf 

tilbageførte 

midler 

Bevilgede beløb 

- heraf 

interne 

projekter 

2007 25.775.440 2.492.677 29.384.250 5.290.000 

2008 36.982.663 2.834.751 29.409.750 2.390.000 

2009 36.776.240 3.151.227 30.436.742 1.765.742 

2010 36.198.439 2.296.759 30.514.054 3.386.054 

2011 35.998.678 1.731.435 25.243.500 1.631.929 

 

Bevillinger i perioden 2008-2011, som ved udgang af året endnu ikke har fået udbetalt det fulde beløb. 

Beløbende fordeler sig således på de enkelte år: 

 

2009    410.420 

2010    3.813.500 

2011    15.170.130 

I ALT     19.394.050 

 

 

14. OVERFØRTE MIDLER 

Overførte midler er Nordisk Kulturfonds akkumulerede resultater og således forskellen imellem de samlede 

indtægter og udgifter og bevillinger i alt. Midlerne overføres til det følgende regnskabsår og er til rådighed 

for fremtidige projekter. 

 

Udisponerede midler 1. januar     -483.673 

Årets resultat    2.624.614 

I ALT     2.140.941 
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NOTER 
(DKK) 

 

 

15. Yderligere oplysninger 

Nordisk Kulturfond indgik i 2011 en 4-årig aftale vedrørende drift af fondens ansøgningssystem. 

Den årlige driftsudgift udgør 129.400 DKK, hvoraf udgiften for 2012-2014 udgør 388.200 DKK. 
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