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MIETINTÖ 
TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA 

Tarkastuskomitean mietintö, joka koskee 

 

valtiontilintarkastajien tilintarkastuskerto-

musta Pohjoismaiden kulttuurirahaston toi-
minnasta vuonna 2015 

Ehdotus 

Tarkastuskomitea ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että se liittää Pohjoismaisen kulttuurirahaston tilinpäätöksen ja ti-

lintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 asiakirjoihin. 

Taustaa 

Tanskan valtiontilintarkastajat ovat laatineet Pohjoismaiden neuvoston 

säännösten mukaisesti Pohjoismaisen kulttuurirahaston (NKF) tilikautta 

2015 koskevan tilintarkastuskertomuksen yhdessä Tanskan parlamentin 

jäsenen kanssa. 

 

Tilinpäätös vuodelta 2015 on 0,8 miljoonaa Tanskan kruunua ylijäämäi-

nen. Se merkitsee 0,9 miljoonan Tanskan kruunun parannusta edellisvuo-

teen. Tämä selittyy muun muassa sillä, että hakemuksia on saapunut ai-

empaa vähemmän. Huomionarvoista on, että Pohjoismaiden ministerineu-

voston myöntämä tuki väheni viime vuonna 0,2 miljoonaa Tanskan kruu-

nua. Vuonna 2015 tapahtui myös muita muutoksia, joilla on ollut tasapai-

nottava vaikutus kulttuurirahaston talouteen. Esimerkiksi rahaston omat 

sisäiset panostukset ovat vähentyneet 0,3 miljoonaa Tanskan kruunua ja 

ulkoisten hankkeiden osuus 1,7 miljoonaa Tanskan kruunua.  

 

Vuonna 2015 rahoitusta myönnettiin kaiken kaikkiaan 211 hankkeelle (yh-

teensä 777 hakemuksesta). Vuonna 2014 vastaava luku oli 200 hanketta 

(yhteensä 951 hakemusta). Vuonna 2014 tilintarkastajat huomioivat, että 

hankkeisiin liittyvien työtapojen jäntevöittäminen toi 200 001 Tanskan 

kruunun säästön, joka ei vaadi tilintarkastusta. Viime vuoden osalta tilin-

tarkastajat katsovat, että uudet työskentelytavat ovat entisestään paran-

taneet rutiineja ja varmistaneet varojen optimaalisen käytön. 
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Valtiontilintarkastajien päätelmä 

Valtiontilintarkastajien mukaan Pohjoismaiden kulttuurirahaston (NKF) ti-

linpäätös antaa luotettavan kuvan rahaston toiminnasta ja taloudellisesta 

tilanteesta 31. joulukuuta 2015 sekä rahaston toiminnan tuloksesta tili-

kaudella 1.1.–31.12.2015. Lisäksi tilintarkastajien mukaan rahastossa on 

toteutettu sisäisiä tarkastuksia, jotka osaltaan varmistavat, että tilinpää-

töksessä tarkistettujen varojen käyttö on lakien ja muiden määräysten 

sekä solmittujen sopimusten ja hyväksyttyjen käytäntöjen mukaista. 

Tarkastuskomitean näkemykset 

Tanskan valtiontilintarkastajilla ei ole suosituksia tai huomioita Pohjois-

maiden kulttuurirahaston vuoden 2015 toimintaan liittyen. Tarkastuskomi-

tea on asiasta samaa mieltä ja toteaa, että kulttuurirahaston tilinpäätös 

noudattaa voimassa olevia sääntöjä ja antaa oikean kuvan Pohjoismaiden 

kulttuurirahaston taloudellisesta tilanteesta 31. joulukuuta 2015. 

 

 

Tukholmassa 27. syyskuuta 2016 

 

Christian Poll (Alternativet) 

Eva Sonidsson (S) 

Jan-Erik Messmann (DF) 

Jan Lindholm (MP), puheenjohtaja 

Ruth Mari Grung (A) 

Susanna Koski (kok.) 

 

 

 

 


