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BETÄNKANDE ÖVER REVISIONSRAPPORT 

Kontrollkommitténs betänkande över 

 

Rigsrevisionens revisionsrapport om Nordiska 

Kulturfondens värksamhed 2015 

Förslag 

Kontrollkommittén föreslår att 

Nordiska rådet beslutar 

att lägga räkenskaperna och revisionsberättelsen för Nordiska Kul-

turfonden 2015 till handlingarna 

Bakgrund 

Riksrevisionen i Danmark avger revisionsberättelse för räkenskapsåret 

2015 i Nordisk kulturfond (NKF) tillsammans med en ledamot av Folke-

tinget i Danmark, i enlighet med Nordiska rådets bestämmelser. 

 

Årsräkenskaperna för 2015 visar ett överskott på 0,8 miljoner DKK. En 

förbättring med 0,9 miljoner DKK jämfört med året innan. Anledningen till 

denna förbättring förklaras bland annat med färre antal ansökningar. Att 

notera är att stödet från Nordiska Ministerrådet minskade med 0,2 miljo-

ner DKK under förra året. Under förra året skedde en del andra föränd-

ringar som inneburit att ekonomin är i balans. Det gäller bland annat in-

terna satsningar som minskat med 0,3 miljoner DKK och externa projekt 

som minskat med 1,7 miljoner DKK.  

 

Totalt beviljades 211 projekt (av 777 ansökningar) 2015 jämfört med 200 

projekt (av 951 ansökningar) 2014. För 2014 pekade revisionen att det 

skett en förbättring kring rutiner rörande projekt på 200 001 DKK och som 

inte kräver revision. Vad gäller förra året menar nu revisionen att nya ru-

tiner ytterligare har förbättrat dessa rutiner och säkerställt att medel an-

vänds på bästa sätt. 

Riksrevisionens konklusion 

Riksrevisionen anser att årsräkenskaperna för NKF ger en rättvisande bild 

över aktiviteter och den finansiella ställningen per den 31 december 2015 

och över resultatet för fondens aktiviteter för räkenskapsåret 1 januari – 
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31 december 2015. Revisionen anser vidare att det har skapats interna 

kontroller som understöder att de dispositioner som omfattas av årsrä-

kenskaperna är i överrensstämmelse med gällande lagstiftning och före-

skrifter samt med ingående avtal och gällande praxis. 

Kontrollkomitténs synpunkter 

Den danska riksrevisionen har för 2015 inga rekommendationen eller syn-

punkter på den verksamhet som NKF bedrivit under 2015. Kontroll-

kommittén delar denna uppfattning och konstaterar att kulturfondens rä-

kenskaper är i överrensstämmelse med gällande regler och ger en korrekt 

bild an Nordiska kulturfondens finansiella ställning den 31 december 2015. 

 

 

Stockholm, 27. september 2016 

 

Christian Poll (Alternativet) 

Eva Sonidsson (S) 

Jan Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP), Formand 

Ruth Mari Grung (A) 

Susanna Koski (saml) 

 

 

 

 


