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NEFNDARÁLIT UM 

RÁÐHERRANEFNDARTILLÖGU 

Nefndarálit eftirlitsnefndar um 

 

Skýrsla Ríkisendurskoðunar til 

Norðurlandaráðs og Norrænu 

ráðherranefndarinnar um endurskoðun á 

starfsemi Norræna menningarsjóðsins á árinu 
árið 2013 

1. Tillaga eftirlitsnefndarinnar 

Eftirlitsnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð taki ákvörðun um 

að færa ársreikning og endurskoðunarskýrslu um Norræna 

menningarsjóðinn (NKF) fyrir árið 2013 til bókar; 

 

að hvetja stjórn Norræna menningarsjóðsins (NKF) til þess að 

viðhalda eiginfjárstöðu sem standi undir að minnsta kosti þriggja 

mánaða rekstri skrifstofu Norræna menningarsjóðsins (NKF). 

2. Aðdragandi 

Ríkisendurskoðun Danmerkur leggur fram endurskoðunarskýrslu um 

Norræna menningarsjóðinn (NKF) fyrir fjárhagsárið 2013 ásamt dönskum 

þingmanni samkvæmt ákvæðum Norðurlandaráðs. 

 

Ársreikningur fyrir árið 2013 sýnir afgang sem nemur 1,2 milljónum 

danskra króna (m.d.kr.) en á árinu 2012 nam hallinn 1,8 m.d.kr. Eigin-

fjárstaða nemur 1,5 m.d.kr. Þriggja milljóna mun á halla og afgangi má að 

mestu rekja til 2,7 m.d.kr. lækkunar á ráðstöfunarfé til innri og ytri 

verkefna.  

 

Fjöldi styrkveitinga var 199, á árinu 2012 var hann 217 en 232 á árinu 

2011. Fjöldi umsókna var 1.069 en á árinu 2012 voru þær 1.037 talsins.  

 

Þar kemur fram að vaxtatekjur hafi að mestu fallið niður en ástæðuna má 

rekja til þess að sjóðurinn er ekki með bankareikning eins og fjárhags-
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reglugerðin kveður á um. Endurskoðendur mælast til þess að þetta verði 

lagfært. Sama var uppi á teningnum á árinu 2012.  

 

Staðfest er að verkefnaumsjón sjóðsins sé almennt viðunandi, þar á 

meðal að þriggja ára fresturinn sé virtur. Þó er gerð athugasemd við að 

þátttakendalistar fylgi ekki alltaf risnugögnum eins og reglur kveða á um. 

Endurskoðandi gerir einnig athugasemd við að ekki gæti nægilegrar 

hagsýni í samningi við ytri samskiptaráðgjafa á árunum 2010–2013.  

 

Endurskoðendur taka fram að allar ráðstafanir til ytri verkefna séu í 

samræmi við ákvarðanir stjórnar og að ákvarðanir þar að lútandi séu 

teknar á breiðum og faglegum grundvelli. Ennfremur að Norræni 

menningarsjóðurinn hafi tekið upp leiðbeiningar sem tryggi fullnægjandi 

yfirferð og eftirlit með lokaskýrslum verkefna. Endurskoðendur telja þó að 

innra eftirlit með reikningum og endurskoðunarskýrslum sem berast 

sjóðnum sé ekki nægilega skjalfært.  

 

Ríkisendurskoðun gerir þá athugasemd við ársreikninginn að eftirlit 

Norræna menningarsjóðsins (NKF) með nýtingu styrkja lægri en  

200.000 d.kr. fylgi ekki að öllu leyti reglum um skilvirka stjórnsýslu 

styrkja, ef litið er til reikningsskila sem sjóðnum berast. 

 

Á árinu 2013 veitti sjóðurinn 22,6 m.d.kr. til ytri verkefna en ári áður nam 

sams konar upphæð 29,8 m.d.kr. 2,6 m.d.kr. voru veittar til innri 

verkefna, þar á meðal barna- og æskulýðsmenningar.  

 

Endurskoðandi fór einnig yfir stjórnsýsluþætti og gaf það tilefni til 

nokkurra ábendinga en niðurstaðan er sú að meðferð stjórnsýslukostnaðar 

hafi verið viðunandi. Yfirferð á fundargerðum stjórnar leiðir í ljós að 

ákvarðanir stjórnar eru í samræmi við það sem gefið er upp í ársreikningi. 

 

Samkvæmt 21. gr. fjárhagsreglugerðar Norrænu ráðherranefndarinnar 

fyrir starfsemi sem Norræna ráðherranefndin fjármagnar staðfestir 

Ríkisendurskoðun að henni hafi borist allar upplýsingar sem hún fólst eftir 

við endurskoðunina. 

 

Framkvæmdastjóri Norræna menningarsjóðsins (NKF) hefur látið eftirlits-

nefndinni í té viðbótarupplýsingar í tilefni tilmæla Norðurlandaráðs frá 

árinu 2013 um; 

 

að hvetja stjórn Norræna menningarsjóðsins til að haga fjárreiðum 

sínum á árinu 2014 með þeim hætti að eiginfjárstaða sjóðsins 

nægi fyrir að minnsta kosti þriggja mánaða rekstrarkostnaði 

skrifstofu menningarsjóðsins; 

 

að hvetja stjórn Norræna menningarsjóðsins til að efla samstarf 

við Norrænu menningargáttina með það fyrir augum að ná fram 

meiri hagkvæmni í umsýslu norrænna styrkja til menningarmála. 

 

Framkvæmdastjórinn greinir frá því að stjórnin hafi áður tekið ákvörðun 

um að efla ekki eiginfjárstöðuna líkt og Norðurlandaráð mælir með, og að 

Ríkisendurskoðun hafi ekki farið fram á það. Stjórnin muni þó taka málið 

til nánari umfjöllunar. 

 

Framkvæmdastjórinn greinir frá því að samstarf við Norrænu 

menningargáttina hafi verið dýpkað og að sparnaður í stjórnsýslu á árinu 

2014 verði væntanlega um 0,8 m.d.kr. 

 

Í bréfinu kemur einnig fram að vegna gagnrýni Ríkisendurskoðunar verði 

gerð handahófskönnun á 20 verkefnum, sem fengu styrki sem voru lægri 

en 200.000 d.kr. Í bréfinu er einnig gerð grein fyrir aðdraganda samnings 
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sem Norræni menningarsjóðurinn (NKF) gerði við utanaðkomandi 

samskiptaráðgjafa. 

3. Niðurstaða endurskoðunar 

Niðurstaða endurskoðenda er sú að reikningsskil stjórnar gefi rétta mynd 

af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu Norræna menningarsjóðsins og 

útkomu þann 31. desember 2013.  

Í skýrslunni kemur einnig fram að tekið hafi verið upp verklag og innra 

eftirlit sem stuðli að því að ráðstafanir sem ársreikningur getur um séu í 

samræmi við lög og aðrar reglur, gerða samninga og viðteknar venjur.  

 

Staðfest er að meðferð fjármuna í stjórnsýslu ársins 2013 sé viðunandi og 

upplýsingar um markmið og árangur starfsemi Norræna menningar-

sjóðsins á árinu 2013 séu skjalfestar og fullnægjandi.  

4. Sjónarmið nefndarinnar 

Eftirlitsnefndin staðfestir að Ríkisendurskoðun geri engar alvarlegar 

athugasemdir við ársreikning Norræna menningarsjóðsins fyrir árið 2013. 

Nokkrar ábendingar Ríkisendurskoðunar hafa verið skráðar og getur 

eftirlitsnefndin fyrir sitt leyti tekið undir þær. Nefndir skráir einnig hjá sér 

upplýsingar og útskýringar framkvæmdastjóra Norræna menningar-

sjóðsins. 

 

Nefndin stendur við regluna um að eiginfjárstaða allra norrænna stofnana, 

einnig Norræna menningarsjóðsins, eigi að geta staðið undir rekstrar-

kostnaði í að minnsta kosti þrjá mánuði þannig að takast megi á við 

ófyrirsjáanlega atburði. 

 

Nefndin lýsir yfir ánægju með upplýsingar framkvæmdastjórans þess efnis 

að brugðist hafi verið við tilmælum Norðurlandaráðs frá árinu 2013.  

 

Nefndin skráir hjá sér að Norræni menningarsjóðurinn hyggist bregðast 

við ábendingu Ríkisendurskoðunar um að bæta þurfi stjórnsýslu styrkja 

sem eru lægri en 200.000 d.kr. eins og handahófskönnun leiddi í ljós  

5. Niðurstaða 

Eftirlitsnefndin skráir hjá sér niðurstöðu Ríkisendurskoðunar um að 

reikningar Norræna menningarsjóðsins séu í samræmi við gildandi reglur 

og gefi rétta mynd af fjárhagsstöðu Norræna menningarsjóðsins  

31. desember 2013.  

Með hliðsjón af ofangreindu leggur eftirlitsnefndin til að 

Norðurlandaráð samþykki 

að færa ársreikning og endurskoðunarskýrslu um Norræna 

menningarsjóðinn (NKF) fyrir árið 2013 til bókar; 

 

að hvetja stjórn Norræna menningarsjóðsins (NKF) til þess að 

viðhalda eiginfjárstöðu sem standi undir að minnsta kosti þriggja 

mánaða rekstri skrifstofu Norræna menningarsjóðsins (NKF). 

 

Tampere, 22. september 2014 

Eero Suutari (saml) 

Lauri Heikkilä (saf) 

Sonja Mandt (A)‚ formaður 

Steen Gade (SF) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

 


