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1
LEDER

2014 har vært et begivenhetsrikt år for Romerike Krisesenter
IKS.
I juni ble vårt nybygde senter høytidelig åpnet av statsråd
Solveig Horne. Senteret er tilpasset målgruppen, og har
tilbud til kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner,
og deres barn. Det er også et lokale som gir muligheter til
ivaretagelse av både brukere og ansatte i forhold til tilbud og sikkerhet.

Vi feiret senteret sin 35 års dag med faglig påfyll og musikalske godbiter i Nes kulturhus. Vi inviterte
kollegaer fra våre 14 eierkommuner, som møter mange av de samme menneskene som vi møter. Det
var hyggelig at så mange ønsket å feire sammen med oss.
Fokusområdene våre er organisasjonsutvikling, kommunikasjon internt og eksternt, samarbeid internt
og eksternt og kompetanseheving.
For å sikre en rasjonell og profesjonell drift har vi gjort endringer i arbeidstiden og økt bemanningen
med flere som har spesialkompetanse.
Vi arbeider med å utvikle gode samarbeidsmøter rundt brukerne, både internt og sammen med ytre
instanser.
Alle ansatte er i gang med felles kompetanseheving med fokus på traumer og sorg, i tillegg har vi to
barnefaglige ansatte som utdannes i en anerkjent metode for samtale med barn.
Romerike Krisesenter IKS tar vårt samfunnsansvar og oppdrag alvorlig, og kvalitetssikrer at våre rutiner
og faglige tilnærming er til det beste for de som trenger vår hjelp.
Vi har gode støttespillere i flere frivillige organisasjoner, som bidrar med gaver og støtte til aktiviteter og
hjelp ved utflytting. Et samarbeid som styrker tilbudet til våre brukere!
Et innholdsrikt år med store endringer i fysiske lokaler og intern organisering, er nå over, men
utviklingen av selskapet fortsetter med mål om effektiv drift og best mulig tilbud til de som trenger
Romerike Krisesenter IKS sine tjenester.
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SLIK JOBBER ROMERIKE KRISESENTER IKS
TILBUD TIL BRUKERNE OG HJELPEAPPARATET
Krisesenteret er døgnåpent 365 dager i året, og er i første rekke et bo- og
veilednings/samtaletilbud.
1. januar 2010 trådte Lov om kommunale
krisesentertilbod (krisesenterlova) i kraft. Loven
pålegger alle kommuner å være tilknyttet et
krisesentertilbud. Kommunene skal sørge for et
godt og helhetlig tilbud til kvinner, menn og barn
som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære
relasjoner.
Ved å være et lavterskeltilbud som er åpent hele
døgnet hele året, med en personalgruppe med
høy faglig kompetanse har krisesenteret en unik
mulighet til å kunne bidra til et helhetlig tilbud.
Volden har mange fasetter, og kan føre til alvorlige
og sammensatte konsekvenser for både utsatte
og utøvere. Dette stiller spesielle krav til oss som
ansatte og vårt arbeid med den enkelte bruker/
familie. For at vi på best mulig måte skal kunne
kvalitetssikre arbeidet som gjøres, er kvaliteten
på vårt kartleggings- og observasjonsarbeid
spesielt viktig. Samtidig med dette skal brukernes
medvirkning i tiltak- og gjennomføringsfasen
ivaretas ut fra den enkeltes forutsetninger og
ressurser.
For å få gode løsninger for våre brukere er det av
stor betydning at vi har et godt samarbeid med
det øvrige hjelpeapparatet. Vi ser det som viktig
at våre brukere knyttes opp mot hjelpeapparatet
i egen hjemkommune i en tidlig fase i vårt arbeid,
med tanke på eventuell videre oppfølging. Vi har
derfor et mål om å innkalle til et samarbeidsmøte
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i løpet av de første dagene brukeren bor på
krisesenteret.
Skal vi kunne hjelpe må vi også ha en kompetanse
som gjør oss i stand til å yte riktig og adekvat hjelp.
Betydningen av utdanning og skolering blant våre
ansatte blir derfor viktig for å kunne gjøre et godt
nok arbeid og oppnå gode resultater i vårt arbeid
med disse familiene.
Etter at krisesentertilbudet ble lovpålagt og et
kommunalt ansvar, er vi nå en del av det offentlige
hjelpeapparatet.
Vårt tilbud kan i korte trekk beskrives med
følgende stikkord:

•

Botilbud for kvinner, menn og deres barn

•

Samtaler/veiledning

•

Tilbud til barn og unge av barnefaglig ansvarlig

•

Telefontilbud med rådgivning

•

Samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet

•

Oppfølging etter utflytting

•

Utadrettet virksomhet i form av opplæring/
informasjon/media

Mange av brukerne tar kontakt med oss på eget
initiativ, mens andre henvises til oss av andre
instanser. De fleste ringer på forhånd, men det
er også mange som kommer direkte uten avtale.
Vi er et lavterskeltilbud, så det er ikke nødvendig
med henvisning eller timeavtale.

Noen kommer til samtale for å få råd/veiledning,
mens andre har behov for et sted å bo på grunn
av volden/krisen i hjemmet. Mange av de som bor
hos oss bruker også senteret aktivt etter at de ha
flyttet ut. Noen kommer bare på besøk, mens andre
kommer for å fortsette arbeidet med egenprosess,
eller for å få hjelp til diverse praktiske problemer
som utfylling av skjema, skriving av søknader etc.
De opplysninger vi samler for utarbeidelse av
statistikk er kun de opplysninger som brukerne
samtykker i, og som går på årsak, alder, forhold til
overgriper, antall barn etc. Dette er opplysninger
som Barne- ungdoms og familieetaten innhenter
fra alle sentrene for å kunne danne seg et bilde av
omfanget når det gjelder vold i nære relasjoner og
bruken av krisesentrene.

”

Kommunene
skal sørge for et godt
og helhetlig tilbud til
kvinner, menn og barn
som er utsatt for vold
eller trusler om vold i
nære relasjoner.
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”

Voldsutsatte
personer er ikke en
ensartet gruppe,
de er forskjellige og
det er også behovet
for hjelp.
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KVINNER, MENN OG BARN SOM BENYTTER VÅRT TILBUD
En viktig del av vårt arbeid er å vektlegge de ressursene den enkelte har, og
aktivt ta disse i bruk på veien til en bedre hverdag.
Kommunene er fra 2010 pålagt å gi et likeverdig
tilbud til kvinner, menn og barn.
Voldsutsatte personer er ikke en ensartet gruppe,
de er forskjellige og det er også behovet for hjelp.
Volden skjer i hovedsak i parforhold (både heterofile
og homofile), men vi har også eldre brukere som
er utsatt for vold og overgrep av barn, barnebarn
eller andre nærstående personer, søsken som
utsettes for vold av søsken etc. En viktig del av
vårt arbeid er å vektlegge de ressursene den
enkelte har, og aktivt ta disse i bruk på veien til
en bedre hverdag. Dårlig selvfølelse etter mange
års fysiske og/eller psykiske overgrep gjør at
mange utsatte har liten tro på egen verdi og egne
ressurser. Vi arbeider derfor aktivt for at brukerne
våre skal komme seg ut av rollen som utsatt og ta
regien over eget liv. I dette arbeidet blir mestring
og brukermedvirkning svært viktig.
Når personer med minoritetsbakgrunn tar kontakt
med oss viser det seg at de ofte har komplekse
problemer og et stort hjelpebehov. Mange kan
svært lite norsk, og det medfører store utfordringer
både for brukerne og oss som hjelpere.

Minoritetsfamilier trenger ofte ekstra bistand for
å kunne orientere seg i det norske systemet,
og i dette arbeidet er tolker en viktig/nødvendig
medhjelper. Her har vi ved krisesenteret benyttet
tolk konsekvent der det har vært nødvendig,
men vi ser at deler av hjelpeapparatet benytter
tolketjeneste i begrenset grad. Dette vanskeliggjør
og forlenger ofte saksgangen, samt at det medfører
mange misforståelser og feil avgjørelser. Dette
blir en ekstrabelastning som man bør unngå når
mennesker er i en krisesituasjon.
Med manglende oppholdstillatelse, for kort
opptjeningstid i Norge i forhold til trygderettigheter
og andre ytelser, kan det ofte være svært
vanskelig å skaffe ny bolig til denne gruppen, slik
at deres botid på krisesenteret kan bli lengre enn
nødvendig.
Brukere kan ha opprinnelig opphold på asylmottak,
men må overflyttes til oss grunnet vold og
mishandling. I disse situasjonene er det viktig å få
i gang prosessen med overflytting til nytt mottak
så snart som mulig for familiens skyld, ikke minst
med tanke på barna.
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HVA ER VOLD
Når vi snakker om vold i nære relasjoner, handler det om at man blir utsatt for
krenkelser, kontroll, trusler og/eller fysisk vold av noen man er glad i eller har
en relasjon til, og som man har hatt tillitt til, eller kunne forvente å ha tillitt til.
Det kan være tidligere eller nåværende kjæreste, samboer eller ektefelle, søsken,
foreldre eller voksne barn.
Volden har ulike uttrykk, og kan kategoriseres i
blant annet disse gruppene:
- Fysisk vold er alle fysiske handlinger som
kontroller deg eller skader deg. Det kan være at
du blir slått, brennemerket, blir tatt kvelertak på,
blir holdt hardt m.m.
- Psykisk vold er når noen bruker ord eller stemme
til å kontrollere eller skremme deg og ha kontroll
over deg. Det kan være sårende kritikk som blir
gjentatt, at man blir isolert, ignorert, anklaget,
forhørt, utsatt for uriktige påstander, truet m.m.
- Seksuell vold er det noen som gjør med deg for å
ydmyke, krenke og ha kontroll over deg seksuelt,
eller tvinger deg til å gjøre ting du ikke ønsker selv.
- Materiell vold er vold som går ut over ting og
gjenstander. Det kan være å knuse eller ødelegge
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ting, skade eller ødelegge en gjenstand som du
er glad, rasere møbler eller inventar. Dersom den
som utøver den materielle volden tidligere har
utøvd psykisk eller fysisk vold, vil den materielle
volden oppleves særs skremmende.
- Latent vold er redselen og beredskapen man
har for nye voldsopplevelser, selv om det ikke
nødvendigvis foreligger noen aktiv trussel.
Personer fra andre nasjoner/kulturer som
er truet med tvangsekteskap og trafficking
(menneskehandel) søker også ofte tilflukt på
krisesenteret. Sakene er svært komplekse og
krevende og det stilles høye krav til ansattes
kompetanse. Disse sakene krever også et utstrakt
samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet.
Bygging av nettverk er her viktig for å ivareta
familiene både under og etter oppholdet på
senteret.

KONSEKVENSER AV VOLD
Det har store helsemessige konsekvenser for den som blir utsatt for vold.
Det å være redd og på vakt over tid er skadelig
både fysisk og psykisk, og kan gi ulike utslag.
Mange sliter med hodepine, muskelsmerter,
hjertebank og andre gjerne diffuse plager.
Mange sliter også med angst eller depresjon,
dårlig hukommelse, dårlig konsentrasjon og
har et dårlig selvbilde.
Uansett på hvilke måter plagene utarter seg,
fører det ofte til at en mister nettverket sitt
og isolerer seg. Man deltar ikke i vanlige
samfunnsaktiviteter på lik linje med andre. Det

er vanskelig å fungere i en jobbsituasjon
over tid, og mange tenker at de ikke klarer
ting som andre klarer. Man blir fratatt det å
kunne være seg selv og tilstede i sitt eget
liv. Har man barn, så har det også store
konsekvenser for omsorgspersonens evne
til å være en god voksen for barnet, men
også for barnet selv. Barna vet hva som
skjer, og tar stor skade av å leve i utrygge
hjem. Lever du under slike forhold er det
viktig å komme seg bort, og å ta imot hjelp.
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Trygghet,
forutsigbarhet
og stabilitet er
svært viktig i barns
hverdag

BARNA PÅ SENTERET
I 2014 bodde det 135 barn på Romerike Krisesenter IKS. 53% av kvinner og menn
som bor hos oss har barn, og det viser seg at volden ofte har pågått over tid.
Erfaring og forskning viser at volden naturlig
nok påvirker foreldrerollen. En trygg foreldrerolle
er uforenelig med vold. Når mor eller far er i
krise kommer barnas behov i bakgrunnen. Hvis
forelderen er alvorlig traumatisert, redd, deprimert
og/eller har et høyt angstnivå blir det vanskeligere
å fylle foreldrerollen. Når det er de «trygge»
voksne som gjør tilværelsen utrygg blir det desto
vanskeligere å være barn.
Så langt det er mulig lar vi barna gå i sin vanlige
skole/barnehagen og her er kommunene flinke
til å stille opp med dekning av ekstra utgifter til
drosje.
Trygghet, forutsigbarhet og stabilitet er svært viktig
i barns hverdag, og dette er ikke mindre viktig på
krisesenteret. I arbeidet med å oppnå dette er det
viktig med struktur og planer. Her handler det om
faste måltider, skole/barnehage, leggetider etc.
Krisesenteret er opptatt av å ivareta barnas behov
og rettigheter, og i dette arbeidet er de barnefaglig
ansattes samtaler, lek og aktivitet med barna/de
unge svært viktig. Det er ikke sjelden at barn som
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lever med vold i familien blir symptombærere på
det som skjer. Enkelte har gjort seg «usynlige»
over tid mens andre er svært utagerende, noen
er generelt triste, mange har problemer med
konsentrasjon etc. Ulik måte å takle vanskeligheter
på kan gi ulik atferd og konsekvenser, dette krever
ulike tiltak fra oss og våre samarbeidspartnere.
Ofte er hjelpeapparatet allerede inne i familiene
når de oppsøker krisesenteret, og vi samarbeider
både under og etter endt opphold hos oss.
Det gjør noe med et barn å oppleve at de som
skulle verne barnet mot verden, selv medvirker
til at barnet blir stående alene, nakent og uten
mulighet til å unnslippe voldens mareritt. Barn
som lever i familier der det forekommer vold er
selv i risikosonen for en rekke overgrep.
Mange av barna blir selv utsatt for mishandling
i forbindelse med at foreldrene mishandles.
Yngre barn som sitter på armen og eldre barn
som går imellom er spesielt utsatt. Forelderen
tar ubetinget et ansvar når de fjerner barnet
fra voldssituasjonen i hjemmet og bringer det

i sikkerhet på Krisesenteret. Når den første
usikkerheten er over i møte med alt det nye, faller
de fleste barn snart til ro og de vil kunne oppleve
Krisesenteret som et trygt sted.
Energi som før var bundet opp i rene overlevelsesstrategier, kan frigjøres i barnet. Også i 2014 har
vi vært så heldige å motta pengegaver fra ulike

aktører. Dette har gjort det mulig å delta på turer
og aktiviteter med barna og ungdommene, som
ellers ikke hadde latt seg gjøre. Vi er umåtelig
takknemlige for disse bidragene, da vi ønsker å
gi både barna og foreldrene positive aktiviteter og
opplevelser under oppholdet hos oss.

BRUKERE MED FUNKSJONSHEMNING
Avhengighet til andre mennesker øker sårbarheten for vold og overgrep.
Risikoen kan synes å øke med graden av funksjonshemning og behovet for hjelp.
I følge undersøkelser opplever personer med
funksjonshemning overgrep like ofte som
personer uten funksjonshemninger, men over
lengre perioder. De kan oppleve grove overgrep
i form av å bli nektet hjelpemidler, mat, medisiner
og nødvendige helsetjenester.
En del personer med funksjonshemning har
et dårlig sosialt nettverk, og er ofte redde for å
miste det de har. Mange har i tillegg lav inntekt

eller uføretrygd og dermed dårlig økonomi. Slik
blir terskelen for å gå ut av forholdet veldig høy.
Det blir vanskelig for personen å komme seg ut
av forholdet eller gå til anmeldelse hvis en er
avhengig av daglig stell og hjelp av sin overgriper.
Lokalene våre er tilpasset brukere med ulik
funksjonshemning, blant annet med flere rom
tilpasset rullestol og universell utforming.

11

VEIEN MOT ET SELVSTENDIG LIV
Voldens mekanismer og konsekvenser er sammensatte, og ikke alltid enkelt å
forstå rekkevidden av.
I vårt samarbeid med hjelpeapparatet møter vi
altfor ofte manglende kunnskap/forståelse for at
våre brukere velger å flytte hjem til overgriper en
eller flere ganger.
Vi må imidlertid ha forståelse for at å bryte ut av et
voldelig forhold er en møysommelig prosess. Det
stilles store krav til den utsatte i en periode hvor
de er på det svakeste, mangler energi og tro på
seg selv. Det er mange faktorer som spiller inn for
at den enkelte skal lykkes i å bryte ut av forholdet.
Mange preges av dårlig selvfølelse, de kan være
traumatiserte, ha manglende norskkunnskaper,
dårlig økonomi, stor usikkerhet vedrørende rettigheter og muligheter for å oppholde seg i Norge
etter et eventuelt brudd.
Noen av brukerne har allerede bestemt seg for at
de aldri skal tilbake til overgriper før de ankommer
Krisesenteret. Andre kommer fordi de føler seg
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presset av familie, venner eller hjelpeapparat, og
har derfor ikke kommet så langt i egen motivasjon/
prosess. Da er muligheten for at man bryter ut av
det voldelige forholdet svært liten. Forskning viser
at indre eller ytre motivasjon er av stor betydning
for om eller når den enkelte klarer å bryte ut av et
mishandlingsforhold.
En av de største utfordringene vi har på krisesenteret er å få tak i bolig til brukerne. Her er det
flere relevante forhold, blant annet tilgjengelighet
på boliger i det private markedet i riktig prissegment
i forhold til NAV sine vurder-inger. Erfaringsmessig
er det svært sjeldent brukerne våre får tilbud om
kommunale boliger. En del av våre brukere stiller
dessverre langt bak på ønskelisten til utleierne,
dette kan være fordi de snakker lite/dårlig norsk,
at de er avhengige av stønader fra NAV sosial
og at de ikke har (gode) referanser fra tidligere
leieforhold.

”

Vi må imidlertid
ha forståelse for
at å bryte ut av
et voldelig forhold
er en møysommelig
prosess.

Dersom denne prosessen tar for lang tid eller
inneholder mange utfordringer, er dessverre veien
tilbake til voldsutøver mye kortere.
Det er viktig at de spesielle behovene til våre
brukere blir ivaretatt i reetableringen av brukeren
og i vurderingen som gjøres av NAV. Brukerne har
flyktet fra en voldsutøver og på krisesenteret gjøres
det en kartlegging og vurdering av sikkerheten
før vi sammen med brukeren finner ut hvor det
er trygt å bosette seg. Hensynet til barnets beste
ivaretas også i denne prosessen.
Gjennom mange års arbeid med denne typen
problematikk, har vi sett betydningen av en
helhetlig oppfølging av familiene også etter at de
har flyttet ut fra Krisesenteret.
De siste årene har vi brukt mye ressurser på
reetableringsfasen og oppfølgingen av familiene
når de har flyttet ut fra oss og over i egen bolig.
Vi ser på dette arbeidet som svært viktig for at
flest mulig skal fungere best mulig i sitt nye liv
og bli selvstendige familier som ikke så lett skal
overtales til å flytte tilbake til overgriper på grunn

av press, dårlig økonomi, ensomhet eller skam og
skyldfølelse.
Det viser seg også at dårlig språkforståelse er
et mye større problem enn vi kunne forutse for
mange av våre brukere. Dette kan igjen føre til
at brukeren søker tilbake til overgriper for å få
hjelp til praktiske ting som utfylling av skjema,
hjelpe barn med lekser etc. På den måten blir den
utsatte fortsatt stående i et avhengighetsforhold
til overgriper, og veien tilbake til et uverdig forhold
kan bli svært kort. Denne avhengigheten og
underdanigheten fører også til at selvfølelsen
fortsatt brytes ned og gjør det umulig å se
muligheten til et liv der man klarer seg selv. I disse
prosessene kan Krisesenteret og nødvendig tett
oppfølging utgjøre den store forskjellen. Ved
utflytting avtaler de ansatte en oppfølging med
den enkelte brukeren. Dette kan være råd og
veiledning og delta i møter med hjelpeapparatet,
delta i aktivitetstilbud i regi av krisesenteret.
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Selskapet har
fokus på god
kommunikasjon,
samt på
omdømme- og
relasjonsbygging.
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FOKUSOMRÅDER I 2014
I forbindelse med flyttingen til nye lokaler har vi hatt stort fokus på å profesjonalisere
arbeidet som gjøres ved krisesenteret. Vi har fått flere nye ansatte med god
faglig kompetanse, og er stolte av å ha en personalgruppe med stor bredde i
både utdanning og erfaring!

Websiden vår har fått en solid oppgradering og ny
informasjonsfolder er trykket.

kontaktperson i kommunene, som fungerer som
en los i den enkelte kommune. Som et ledd i å gi
brukerne rask og riktig hjelp ønsker vi å avholde
samarbeidsmøte med øvrige aktuelle instanser i
løpet av den første uken brukeren er hos oss.

Vårt samarbeid med kommunene fokuserer både
på krisesenterets systematiske arbeid under
brukerens opphold på krisesenteret, men også på
kommunenes ansvar for brukeren både under og
etter oppholdet. Vi ønsker blant annet å ha en fast

Selskapet har fokus på god kommunikasjon, samt
på omdømme- og relasjonsbygging. Vi deltar
på en rekke arenaer og informerer om vold og
krisesenterets tilbud, både direkte til deler av
befolkningen og til hjelpeapparatet.

Det er gjennomført et kompetanseløft for de
ansatte, særlig med fokus på samtaleteknikk.
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Den
Denvoldsutsattes
voldsutsattes
etnisitet

Voldsutøvers
Voldsutøvers
etnisitet

etnisitet
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etnisitet

Minoritet
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Andre typer bistand

Ingen bistand

Hvordeflytter
deoppholdet
til etter oppholdet?
Hvor flytter
til etter
?
Vet ikke
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Tilbake l voldsutøver
Ny/annen bolig
Hjem l egen bolig (uten voldsutøver)
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STYRETS ÅRSBERETNING
STYRETS VIRKSOMHET
Virksomheten er Romerike Krisesenter IKS. Romerike Krisesenter IKS er
et ressurssenter for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold/
mishandling/trusler fra en partner, familie eller andre.
Selskapet eies av 14 kommuner.
Styret har i 2014 hatt 10 styremøter og har i disse
møtene behandlet saker som tilligger styret i
henhold til lov og selskapsavtale. I tillegg ble det
arrangert et eierstyringsseminar 18. november.
Styret har fremmet 17 saker til representantskapet.

RESULTAT, UTVIKLING OG RISIKO
Regnskapet er ført i tråd med kommunale regnskapsprinsipper, etter bestemmelser om dette i
selskapsavtalen.
Romerike Krisesenter IKS har inntekter fra eierkommunene i tråd med en fordelingsnøkkel
gjengitt i selskapsavtalen. Kommunene faktureres
forskuddsvis.
Selskapet hadde driftsinntekter i 2014 på 15,3
mill. kr, mot 16,6 mill. kr i 2013.
Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 er på
kr. 589.767. Mindreforbruket er hovedsakelig
knyttet til driftsinntekter på sykelønnsrefusjon
og utgifter knyttet til drift av nytt bygg (strøm og
serviceavtaler) som ble lavere enn estimert.
Styret foreslår at mindreforbruket går til reduksjon
av kommunenes innbetaling i 2015.
Selskapets likviditet ved overgangen til 2015 var
19.9 mill. kr.
Av dette utgjør 11,1 mill. kr lånte, men ikke anvendte, midler fra byggeprosjektet.
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Styret ber administrasjonen om å nedbetale
frie lånemidler hensyntatt påløpte ikke betalte
kostnader.
Prosjektet er planlagt avsluttet etter ettårs befaring.
Romerike Krisesenter IKS er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapet har flytende
rente.
Styret vurderer den operasjonelle risikoen som
lav. Med operasjonell risiko menes risiko for
hendelser som påvirker selskapets evne til å
levere de tjenester som tilligger selskapet.

INVESTERINGER
Samlede investeringer i 2014 var på 13 mill.
kr, mens det opprinnelig var budsjettert til 11,9
mill. kr. Avviket skyldes at det i forbindelse med
ferdigstillelses av bygget ble høyere utgifter enn
estimert. Det er ved årsslutt ubenyttede lånemidler
på 11.1 mill. i byggeprosjektet. Prosjektet er
planlagt avsluttet etter ett-års befaring.

BEMANNING OG LIKESTILLING
Romerike Krisesenter er et kommunalt lovpå-lagt
tjenestetilbud. Av de fast ansatte ved krisesenteret
er 95 % kvinner og 5 % menn. Ledelsen er 100%
kvinner. Styret består av 40% menn.
Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 44 år.
Selskapet har god aldersspredning.

Selskapet tilstreber en jevnere fordeling mellom
kjønnene.

elser i drift som har hatt negative konsekvenser
for miljøet.

Sykefraværet i 2014 var totalt 9,5 %. En nedgang
på 4 % fra 2013. Siste halvdel av 2014 hadde et
sykefravær på 5,5 %.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER

Fokus på oppfølging av fravær og tiltak for økt
nærvær fortsetter som et prioritert område.

YTRE MILJØ
Selskapet ivaretar miljøhensyn gjennom kildesortering av avfall og et energieffektivt bygg.

Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse med noter
et korrekt bilde av selskapets resultat for 2014 og
økonomisk stilling ved årsskiftet.
Mindreforbruk på kr. 589.767 går til reduksjon av
kommunenes innbetaling i 2015.
Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte
for godt utført arbeid i 2014.

Det er i løpet av 2014 ikke rapportert om hendStyrets beretning 2014:
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ÅRSREGNSKAP
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6
NOTER

Note 1 – Regnskapsprinsipper og eierforhold
Selskapets årsregnskap er ført etter kommunale regnskapsprinsipper i henhold
til selskapets vedtekter.
Selskapet har et slikt eierforhold pr 31.12.2014:

Kommunenr
221
237
229
227
234
239
230
238
236
233
228
231
226
235

Sum
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Kommune
Aurskog-Høland
Eidsvoll
Enebakk
Fet
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog
Nannestad
Nes
Nittedal
Rælingen
Skedsmo
Sørum
Ullensaker

Eierandel i %
5,7
8,4
2,0
4,1
2,3
1,0
12,9
4,3
7,5
8,3
6,2
19,0
6,3
12,0

100,0

Note 2 – Godtgjørelser og tilskudd revisjon
Godtgjørelse til styret:

Honorar
Styrets leder Kari Hauge
Styrets nestleder Erland Vestli
Styremedlem Dag Jørgensen
Styremedlem Sissel Ryen
Styremedlem Elin M. Udnes
Sum godtgjørelse til styret
Annen lønn (ikke styret)

Sum

Møtegodtgjørelse

Totalt

80 000
45 000
40 000
40 000

12 000
12 000
12 000
9 600

92 000
57 000
52 000
49 600

40 000
245 000

12 000
57 600

52 000
302 600
25 239

327 839

Godtgjørelse til daglig leder:
Laila Durrani har mottatt kr 650 943 i lønn.

Tilskudd til revisjon:
Revisjonshonorar i 2014 utgjør kr 35 400.
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Note 3 – Overført fra eierkommuner i 2014
Kommunenr
221
237
229
227
234
239
230
238
236
233
228
231
226
235

Sum
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Kommune
Aurskog-Høland
Eidsvoll
Enebakk
Fet
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog
Nannestad
Nes
Nittedal
Rælingen
Skedsmo
Sørum
Ullensaker

Beløp
809 457
1 192 884
284 020
582 241
326 623
142 010
1 831 929
610 643
1 065 075
1 178 683
880 462
2 698 190
894 663
1 704 120

14 201 000

Note 4 – Kapitalkonto
Kapitalkonto

DEBET

INNGÅENDE BALANSE

402 916

Aktivering av fast eiendom og anlegg

12 771 067

Aktivering av pensjonsmidler
Bruk av midler fra eksterne lån

KREDIT

1 481 622

Endring pensjonsforpliktelser

11 900 000
2 560 895

UTGÅENDE BALANSE

1 111 380

SUM

15 572 275

15 572 275
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Note 5 – Pensjon
Romerike krisesenter IKS har sine pensjoner i DNB Liv. Fremtidige premier vil påvirkes av
risikomessige over- og underskudd på nåværende og tidligere ansatte i selskapet samt andre selskaper
som inngår i pensjonsordningen. Premien vil også påvirkes av avkastning, lønnsvekst og utvikling i
folketrygdens grunnbeløp.
Regnskapsføringen av pensjon skjer etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner § 13.
Årets premieavvik har redusert årets pensjonsutgifter i 2013, og vil føres i regnskapet neste år som en
kostnad i henhold til reglene. Selskapet har et premiefond på kr 212 976 som står hos DNB Liv. Dette
kan benyttes til å redusere fremtidige pensjonsutgifter.

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og
		
beregningsforutsetningene:
DNB Liv
2013

Pensjonsmidler 31.12.
Brutto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.
Akkumulert premieavvik pr. 31.12. inkl
arb.g.avg.
Arb.avg. av netto pensj.forpliktelse pr.
31.12.

2014

2 934 028
2 676 679
150 804

4 415 650
5 164 300
-121 263

(balansekonto 5204100)
(balansekonto 5404100)
(balansekonto 5194100)

-36 286

109 560

(balansekonto 5401400)

Beregningsforutsetninger
Økonomiske forutsetninger
Avkastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig G-regulering

Estimatavvik 01.01

DNB Liv
4,65 %
4%
2,97 %
2,97 %

DNB Liv
2013

2014

Estimert/bokført pensjonsmid.01.01.
+/- estimatavvik pr. 01.01.
IB faktisk pensj.midler 01.01.

1 764 527
-400 788
-2 165 314

2 934 028
-571 281
-3 505 309

Estimert/bokført pensj.forpl. 01.01.
+/- estimatavvik pr. 01.01.
IB faktiske pensj.forpliktelse 01.01.

-2 227 391
-187 258
2 040 133

-2 676 679
1 471 002
4 147 681
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Estimatavvik 01.01
Tidligere års
estimatavvik pr.
31/12/2013

Estimatavvik
oppstått i år 2014

Amortisert i år
2014

Estimatavvik
pr.31/12/2014

DNB Liv:
Estimatavvik
pensjonsmidler
Estimatavvik
pensjonsforpliktelser
Brutto estimatavvik
Amortisert
premieavvik i år
Netto estimatavvik

-400 788

-571 281

- 571 281

-0

-187 258

1 471 002

1 471 002

-0

899 721
-132 168
767 553
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REVISORS BERETNING
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”

Vår oppgave
er å gi uttrykk for en
mening om dette
årsregnskapet på
bakgrunn av
vår revisjon
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www.rkrise.no
Tlf: 63 81 41 78 | post@rkrise.no
Facebook: www.facebook.com/Romerike-Krisesenter

