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BETENKNING OVER BERETNING 

Kontrollkomiteens betenkning over 

 

Rigsrevisionens beretning om Nordisk Kultur-

fonds virksomhet 2014 

Komiteens forslag 

Kontrollkomiteen foreslår at 

Nordisk råd beslutter 

å ta regnskap og revisjonsberetning for Nordisk kulturfond 2014 til 

etterretning 

 

å oppfordre Nordisk kulturfond til å følge Riksrevisions anbefalinger 

om kontroll av regnskaper og dokumentasjon av intern kontroll i 

forhold til prosjektbevilgninger som ikke er underlagt revisjons-

plikt.   

Bakgrunn 

Rigsrevisionen i Danmark afgiver revisionsberetning for regnskabsår 2014 

i Nordisk Kulturfond (NKF) sammen med et medlem af Folketinget efter 

Nordisk råds bestemmelser. 

 

Årsregnskapet i 2014, viser underskudd på 0,1 MDKK mot et overskudd 

på 1,2 MDKK i 2013. Egenkapitalen er 1,4 MDKK. Forskjellen fra under-

skudd til overskudd, på 1,3 MDKK, skyldes hovedsakelig at disponering til 

eksterne prosjektmidler blev økt og inntektene falt. For å motvirke fallen-

de inntekter har styrelsen besluttet at det ikke betales honorarer til ordi-

nære medlemmer og honorarer til formann og nestformann halveres. Det 

har redusert i en årlig besparelse på knapt 140.000 DKK.     

 

Antallet bevilgete ansøkninger var 200 mot 199 i 2013. Antallet ansøk-

ninger var 951 sammenliknet med 1.069 i 2013. I 2014 har samlede dis-

poneringer til prosjekter steget fra 29,7 MDKK mot 28,6 i 2013. Største 

delen, eller 28,9 MDKK gikk til eksterne prosjekter.  

 

Revisoren har også foretatt en forvaltningsrevisjon av virksomheten. Et-

tersyn av styrets protokoller viser at beslutninger som er vedtatt er riktig 
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uttrykt i årsregnskapet. Det konstateres at fondet generelt har en tilfreds-

stillende administrasjon av prosjektene, herunder sikring av 3-årsfristen.  

Revisorene fremhever at alle disponeringer til eksterne prosjekter er i 

overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger, og at avgjørelser he-

rom skjer på et bredt og saklig grunnlag. Videre at NKF har tilfredsstillen-

de gjennomgang av og kontroll med prosjektenes sluttrapporter. Reviso-

rene vurderer dog at intern kontroll med innsendte regnskaper og revi-

sjonsrapporter kunne dokumenteres på en bedre måte.   

 

Rigsrevisionen noter en forbedring i NKFs kontroll med anvendelser av til-

skudd under 200.000 DKK som ikke er underlagt revisjonskrav, ikke på al-

le områder lever opp til prinsippene om effektiv tilskuddsforvaltning i rela-

sjon til innkomne regnskaper. Revisoren vil at det kontrolleres at innkom-

ne regnskaper alltid er underskrevet og godkjent av bevillingshavere, og 

at det innkalles ytterligere dokumentasjon hvis det av sekretariatet vurde-

res å være risikofylte budsjettposter.  

 

I henhold til § 21 i Nordisk Ministerråds økonomireglement for virksom-

heter finansiert over Nordisk Ministerråds budsjett erklærer revisorene å 

ha mottatt alle de opplysninger, som det er anmodet om under revisjo-

nen. 

 

Rigsrevisions konklusjon 

Revisorerne konkluderer, at det af ledelsen aflagte årsregnskab giver et 

retvisende billede af Nordisk Kulturfonds aktiver, passiver og finansielle 

stilling samt resultat 31. december 2014. Det fremgår også af beretnin-

gen, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-

støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-

stemmelse med lover og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis.  

 

Det konstateres at forvaltningen i 2014 er ivaretatt på økonomisk hen-

siktsmessig måte og at opplysninger om mål og resultater er dokumentert 

og dekkende for NKFs virksomhet i 2014. 

 

Komiteens synspunkter 

Kontrollkomiteen konstaterer at Riksrevisjonen ikke gjør noen alvorlige 

merknader til Nordisk Kulturfonds regnskap for 2014. Det noteres noen 

anbefalinger fra riksrevisorene som Kontrollkomiteen for sin del kan støt-

te.  

 

Komiteen noterer at NKF har imøtekommet Rigsrevisionens påpekning om 

mangelfull forvaltning av tilskudd under 200.000 DKK med stikkprøve-

kontroll. Komiteen støtter Riksrevisionens anbefaling at Revisoren vil at 

det kontrolleres at innkomne regnskaper, som ikke er underlagt revisjons-

plikt alltid er underskrevet og godkjent av bevillingshavere og at det inn-

kalles ytterligere dokumentasjon hvis det av sekretariatet vurderes å 

være risikofylte budsjettposter. 
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Komiteen noterer styrelsen beslutning å spare utgifter til styrelsens arbeid 

for å motvirke effekten av mindre bidrag fra Nordisk ministerråd. 

 

Konklusion 

Kontrollkomiteen noterer Nordisk Kulturfonds revisorers konklusjon, at 

Kulturfondets regnskap er avlagt i overensstemmelse med gjeldende reg-

ler, og at de gir et korrekt bilde av Nordisk Kulturfonds finansielle stilling 

31. desember 2014. 

 

  

Oslo, 8. september 2015 

Jan Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP), leder 

Rasmus Nordqvist (Alternativet) 

 

Sonja Mandt (A), nestleder 

Susanna Koski (saml) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

 

  


