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BETÆNKNING OVER BERETNING 

Kontrolkomiteens betænkning over 

 

Rigsrevisionens beretning om Nordisk Kultur-

fonds virksomhed 2011 

1. Udvalgets forslag 

Kontrolkomiteen foreslår at 

Nordisk Råd beslutter, 

at tage regnskab og revisionsberetning for Nordisk Kulturfonds 

2011 til efterretning 

 

2. Baggrund 

Rigsrevisoren i Danmark afgiver revisionsberetning for regnskabsår 2011 i 

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

Nordisk råds bestemmelser. 

 

Årsregnskabet, der behandles på Nordisk Råds ordinære session i 2012, 

udviser et overskud på 2,6 MDKK som har ført til at egenkapitalen udgør 

2,1 MDKK. Der med er det rettet på en utilfredsstillende situation i 2010 

hvor egenkapitalen var negativ. 

 

Overskuddet er bl.a. et resultat af fald i de administrative omkostninger 

på 0,6 MDKK og fald i disponerede projektbevillinger på 3,9 MDKK, til stor 

del pga. endret periodisering av budsjettpostene. 

 

I 2011 har fonden ydet bevillinger på i alt 23,4 MDKK til eksterne projek-

ter, sammenlignet med 29,2 MDKK i 2010. Til interne projekter ble det 

bevilget 1,9 MDKK. Antal bevilgede ansøgninger i 2011 var 232, mod 269 

i 2010. Der var i 2011 i alt 1.206 ansøgninger mod 1.298 ansøgninger i 

2010. 

 

Revisorerne noterer at anskaffelse af nyt it-system, som giver væsentlige 

mere information som er anvendelig for NKF’s sekretariat og for de sag-
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kyndige der foretager indstilling til bestyrelsen, samt for bestyrelsen. Det 

finder revisorerne tilfredsstillende. 

 

 

Revisorerne vurderer at administration af projekterne er tilfredsstillende. 

Som også nævnt i revisorrapporten i 2011, henvises til en udredning av 

projektvirksomheden i Nordisk ministerråd hvor det er anbefalet, at der er 

en klarere definition af et projekts formål, fokus på rapportering og an-

vendelse af projektresultat. Revisorerne forventer at implementeringen af 

disse anbefalinger også sker i Nordisk Kulturfond, og at de omfatter såvel 

eksterne som interne projekter.  

 

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

der finansieret over Nordisk Ministerråds budget erklærer revisorerne at 

have modtaget alle de oplysninger, der under revisionen er anmodet om. 

3. Revisorernes konklusion 

Revisorerne konkluderer, at det af ledelsen aflagte årsregnskab giver et 

retvisende billede af Nordisk Råds aktiver, passiver og finansielle stilling 

samt resultat 31. december 2011. Det fremgår også af beretningen at der 

er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 

dispositioner, der er omfattet af åres regnskabet, er i overensstemmelse 

med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 

parksis. Videre at det ved forvaltningsrevisionen ikke har fremkommet 

forhold på de områder som er undersøgt, der giver anledning til at kon-

kludere at forvaltningen ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæs-

sig måde, eller at oplysningerne i regnskabet om mål og resultat ikke er 

dokumenterede og dækkende for Nordisk Kulturfonds virksomhed i 2011.  

4. Kontrolkomiteens synspunkter 

Kontrollkomiteen konstaterer at Riksrevisjonen ikke gjør vesentlige be-

merkninger til Nordisk kulturfonds regnskap for 2011. 

 

Komiteen noterer med tilfredshet at det er rettet opp på egenkapitalen i 

Kulturfondet fra negativ til positiv i tråd med komiteens anbefaling 

 

Komiteen noterer revisorenes anbefalinger om utvikling av prosjektsty-

ringen og oppfordrer til en hurtig implementering av disse.  

 

Kontrollkomiteen har innenfor de seneste år både besøkt Nordisk kultur-

fond og Kulturkontakt Nord, som administreres Nordisk ministerråds støt-

teordninger. Komiteens vurdering er at tettere samarbeid mellom de to 

institusjoner om administrasjon av de nordiske støtteordningene på kul-

turområdet kunne gi en betydelig effektivitetsgevinst. 
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5. Konklusion 

Kontrolkomiteen noterer Nordisk Kulturfonds revisorers konklusion, at Kul-

turfonds regnskab er aflagt i overensstemmelse med gældende regler, og 

at de giver et korrekt billede av Nordisk Kulturfonds finansielle stilling 31. 

december 2011.  

Kontrolkomiteen foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter, 

at tage regnskab og revisionsberetning for Nordisk Kulturfonds 

2011 til efterretning 

 

Gøteborg, 25. september 2012 

Anders Andersson (KD) 

Anne Baastrup (SF) 

Billy Gustafsson (S) 

 

Eero Suutari (saml) 

Ragnheiður Rikharðsdóttir (Sj.) 

Sonja Mandt (A), leder 

 

 

 

 


