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1LEDER

2015 har vært Romerike Krisesenter IKS sitt første hele 
driftsår i nytt bygg. Et bygg som har tilbud til menn og 
kvinner utsatt for ulike former for vold av sine nærmeste, 
og deres barn.

2015 har vært preget av en enorm vekst i antall brukere. Antall overnattingsdøgn har økt med 30%, og 
antall beboere har økt med 14%.  

175% økning i antall menn som benytter vårt tilbud. Antall henvendelser for å få råd og veiledning som 
et dagtilbud, har økt med 358%.

Det er godt å vite at flere oppsøker hjelp, men trist å se en slik utvikling i behovet for hjelp. Som senter 
ønsker vi å gi alle den beste hjelpen, men en slik økning er utover vår kapasitet, så dessverre har 
mennesker med behov for hjelp, opplevd å blitt avvist. Vi prøver å henvise videre til andre sentre, men 
det kan bety noe venting, før et krisesenter har ledig kapasitet.

Fokusområdene våre i 2015 har vært organisasjonsutvikling, kommunikasjon internt og eksternt, samarbeid 
internt og eksternt og kompetanseheving. Alle ansatte har vært gjennom en felles kompetanseheving på 
traumer og sorg, og flere tok eksamen som ga relevante studiepoeng.

Vi fortsetter arbeidet med å ha gode interne rutiner for samarbeidet rundt hver bruker i tillegg til det 
eksterne samarbeidet med kommunene.

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!

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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2KRISESENTRENES OPPRINNELSE

 
Krisesentrene i Norge har gjennomgått mange endringer siden etableringen av 
krisesentergruppa i Oslo i 1976. Kunnskapen om kvinnemishandling og arbeidet 
for å synliggjøre problemet har sin opprinnelse i internasjonal kvinnebevegelse og 
kjønnspolitisk mønstring på 1970 tallet. 

Det deltok 18 damer fra Norge på et internasjonalt 
tribunal om forbrytelser mot kvinner i Brussel 
i 1976. Her fikk de høre erfaringene fra 
Krisesentret i Chiswick, utenfor London, som var 
det første krisesenteret i Europa, opprettet i 1974.  
Historiene de hørte og ideen om et krisesenter, 
førte til åpningen av Norges første krisetelefon for 
mishandlede og voldtatte kvinner i 1977. Det ble 
drevet av krisesentergruppa i Oslo. 

Dokumentasjonen av at vold og mishandling av 
kvinner også foregikk i Norge, førte til økonomisk 
støtte til det første krisesenteret i landet.  
Camilla – krisesenter for mishandlede og voldtatte 
kvinner, åpnet i mai 1978.  

Historien videre handler mye om synliggjøring 
og aksept for at kvinnemishandling var noe mer 
enn et privat problem innenfor husets fire vegger. 
I 1987, kom Ahnfelts avhandling med tittel: 
Kvinnemishandling- fra privat problem til offentlig 
ansvar. Avhandlingen dannet grunnlag for politisk 
debatt og politisk handling.

Krisesenterbevegelsen startet med kvinne-
bevegelsen, men med kunnskap og offentlig 
dagsorden, fikk bevegelsen tilslutning langt 
utover de som tilhørte kvinnebevegelsen. Det ble 
en allianse mellom ulike kvinneorganisasjoner 
som bidro til raskere spredning av krisesentre og 
krisetelefoner. 

I 1983 ble kvinnemishandling et tema i daværende 
regjering sitt handlingsprogram, og det er fulgt 
opp av flere handlingsprogrammer, og til sist en 
egen lov som kom i 2010, Lov om kommunale 
krisesentertilbod (krisesenterloven):

Formålet med denne lova er å sikre et godt og 
heilskapleg krisesentertilbod til kvinner, menn og 
barn som er utsette for vald eller truslar om vald i 
nære relasjonar. (Krisesenterloven §1).

Loven gir kommunene ansvaret for å sørge for 
at tilbudet finnes, og sikre at alle personer som 
er utsatt for vold eller trusler om vold i nære 
relasjoner, får rådgivning og/eller et trygt og 
midlertidig sted å bo. Loven understreker at 
tilbudet skal være døgnåpent, gratis og med 
kompetente medarbeidere. 

Den politiske kampen for å sikre kvinners rett til 
hjelp, er i loven utvidet til å gjelde kvinner, menn og 
barn. Altså er kjønnsperspektivet likestilt i loven, 
og sentrene, som tidligere ga hjelp til voldsutsatte 
kvinner, må også gi et tilbud til menn. (LOV av 19 
juni 2009 nr. 44, Krisesenterloven). 

I 2015 har Norge 45 krisesentre. De er ulikt 
organisert med ulike eiere. De fleste har 
kommunale eiere, men flere eies og driftes av 
stiftelser eller ideelle organisasjoner.
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Romerike krisesenter ble startet opp julen 1979 
i en to-roms leilighet på Lørenskog. Senteret har 
holdt til på ulike steder på Romerike. Frem til 
senteret skiftet organisasjonsform, ble det drevet 
på frivillig basis, med grunnholdningen kvinner 
hjelper kvinner. Det var flat struktur med ulike 
grupper som hadde ansvaret for ulike områder. 
Markedsføringsgruppe, regnskapsgruppe, 
aktivitetsgruppe med flere.

16. mars 2011 endret vi organisasjonsform og ble 
et interkommunalt selskap med 14 kommunale 
eiere, Romerike Krisesenter IKS. Organisert med 
et representantskap, styre og daglig leder.

I juni 2014, flyttet selskapet inn i ett nytt bygg med 
tilpassede fasiliteter og plass til totalt 60 personer 
(planlagt i et 20 års perspektiv).

Vi er nå et av Norges største krisesenter, og det 
krisesenteret i Norge med størst vekst i antall 
brukere.

Vi er nå et av Norges 
største krisesenter, 

og det krisesenteret i 
Norge med størst vekst  

i  antall brukere.

”
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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 også når noen bruker ord eller 
stemme til å kontrollere eller skremme deg, ha 
kontroll over noen. 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 
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. Denne problematikken er svært 
kompleks 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. 

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 tillit til, eller kunne forvente å ha tillit til.  

3HVA ER 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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4KORT OM VÅRT TILBUD

 

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. 

Etter at krisesenteret ble lovpålagt og et kommunalt «sørge for» ansvar, er vi nå 
en del av det offentlige hjelpeapparatet.  
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Vi er et 
lavterskeltilbud, 

så det er ikke 
nødvendig med 
henvisning eller 

timeavtale.

”
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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 båre brukere knyttes opp mot hjelpeapparatet 
i egen hjemkommune i en tidlig fase i vårt arbeid, 
med tanke på eventuell videre oppfølging. 

 
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.

 
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 bold og overgrep av 
barn, barnebarn eller andre nærstående personer, 
søsken som utsettes for vold av søsken etc. 

Beboerne oppgir ulike grunner til at de henvender 
seg til krisesenteret. Vi har i 2015 sett en utvikling 
mot mer komplekse og alvorlige saker. Statistikken 
viser at de utsatte også har vært utsatt for volden 
lengre tid før de oppsøker krisesenter, og at 
andelen beboere med funksjonsnedsettelse er 
økende. 

 
Krisesenteret er opptatt av å ivareta barnas behov 
og rettigheter, og i dette arbeidet er det barnefaglig 
teamet sine samtaler, lek og aktivitet med barna/de 
unge utrolig viktig. Ofte er hjelpeapparatet allerede 
inne i familiene når de oppsøker krisesenteret, og 
vi samarbeider både under og etter endt opphold 
hos oss. 

Krisesenteret er døgnåpent 365 dager i året, og er i første rekke et bo- og 
veilednings/samtaletilbud. 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.

5STATISTIKK
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Hvem er voldsutøver ?

Ektefelle/samboer Tidligere ektefelle/samboer
Kjæreste Foreldre
Stemor/stefar Sønn/datter

 Norsk Minoritet Ukjent Norsk Minoritet Ukjent

Den voldsutsattes etnisitet Voldsutøvers etnisitetDen voldsutsattes etnisitet Voldsutøvers etnisitet Hvem er voldsutøver?

Hvor lenge har volden foregått? Har brukeren en funksjonsnedsettelse?

Bistand gitt til barna

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bistand til voksne 

Hvor gamle er barna?

 Norsk Minoritet Ukjent Norsk Minoritet Ukjent

Den voldsutsattes etnisitet Voldsutøvers etnisitet

Norsk        Minoritet  Ukjent Norsk        Minoritet  Ukjent Ektefelle/samboer        
Kjæreste  
Stemor/stefar

Tidl. ektefelle/samboer        
Foreldre 
Sønn/datter

Annet familiemedl. En eller flere bekjente
En eller flere ukjente

Engangstilfelle        
Pågått siste året
Pågått 1-4 år
Pågått 5 år eller fler
Ukjent

Nedsatt bevegelsesevne        
Utviklingshemming 
Kroniske sykdommer
Annen funksjonsnedsettelse

Nedsatt synsevne        
Psykisk lidelse
Nedsatt hørselsevne
Ingen funksjonsnedsettelse

0-2 år       
3-5 år
6-10 år

11-15 år       
16-18 år
Ubesvart

Inntakssamtale       
Info om RKS
Systematisk kartlegging
Plan for oppfølging
Primærkontakt  
Samtale uten mor/far
Samtale med mor/far

Barnehage via RKS
Få i stand skyss til bhg/skole
Samarbeid med skole/bhg
Fritidsaktiviteter i regi av RKS  
Ansvarsgruppe
Annen type bistand
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6STYRETS 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 2015 hatt 6 styremøter og har i disse 
møtene behandlet saker som tilligger styret i 
henhold til lov og selskapsavtale.

Det har vært avholdt 2 representantskapsmøter 
i 2015, hvor styret har fremmet 16 saker til 
behandling.

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 2015 på  
19,3 mill. kr, mot 15,3 mill. kr i 2014.

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 
er i 2015 på kr 1.702.430. Mindreforbruket 
er hovedsakelig knyttet til tilbakebetaling av 
innbetalte pensjonskostnader, renteinntekter og 
reduserte utgifter til renter og avdrag grunnet 
ubenyttede investeringsmidler og lavere rentenivå 
samt driftsinntekter på sykelønnsrefusjon utover 
kostnader til økt vikarbruk. 

Mindreforbruket  på 1.702.430 kr benyttes  
til å dekke egenkapitaltilskudd på 108.258 
kr til KLP som ved årsskiftet står udekket i 
investeringsregnskapet, og til innbetaling av 
langsiktig gjeld, da dette reduserer selskapets 
framtidige låneutgifter.

Selskapets likviditet ved overgangen til 2016 var 
god, og selskapet disponerer ved årsskiftet 8,5 mill.
kr i likvide midler. Av dette utgjør 2,1 mill. kr lånte, 
men ikke anvendte, midler fra byggeprosjektet.

Romerike Krisesenter IKS er eksponert mot 
endringer i rentenivået, da selskapet har flytende 
rente. Selskapets investeringer finansieres etter 
lånebetingelser styrt av markedet og benytter 
p.t. flytende rente. Sett i forhold til markedet 
har selskapet gode rentebetingelser grunnet 
lav økonomisk risiko for långiver, knyttet opp til 
kommunal sikkerhet.

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. 

Hvor gamle er barna?
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TJENESTEPRODUKSJON

Romerike Krisesenter tilbyr midlertidig botilbud, 
dagsamtaler og oppfølging i reetableringsfasen 
til kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære 
relasjoner.

Dagsamtaler var et god benyttet tilbud i 2015, 
med 294 dagsamtaler. Økningen fra 2014 var på 
formidable 358 %.

Første halvår 2015 var økningen i antall beboere 
35 % sammenlignet med 2014. I 2015 benyttet 
totalt 322 personer seg av botilbudet, en økning 
på 14 % fra 2014. Økningen for menn var på 
hele 175 %. Totalt har vi 7886 overnattingsdøgn 
på senteret i 2015, en økning på 30 % fra 2014. 

INVESTERINGER

Samlede investeringer i 2015 var på 1,2 mill. kr, 
mens det opprinnelig var budsjettert til 3 mill. kr. 
Avviket skyldes at utgiftene i forbindelse med 
endelig avslutning av byggeprosjektet ble lavere 
enn estimert. Det er ved årsslutt ubenyttede 
lånemidler på 2,1mill. i byggeprosjektet. Prosjektet 
avsluttes ved overgangen til 2016. Ubenyttede 
lånemidler vil da innfri deler av den langsiktige 
finansieringen av bygget.

Ved avslutning av byggeprosjektet er det 
klart at de samlede utgiftene beløper seg til  
45.788.951 kr, mens det opprinnelig var budsjettert 
til 55 mill. kr. Det er i juli 2015 gjort en ekstra 
innbetaling til Kommunalbanken på 7 mill. kr.

Ubenyttede lånemidler på  2,1 mill. kr til å innfri deler 
av den langsiktige finansieringen,og vil således 
redusere de årlige utgiftene for krisesenteret. 

 

BEMANNING OG LIKESTILLING

Romerike Krisesenter er et kommunalt lovpålagt 
tjenestetilbud. Av de fast ansatte ved krisesenteret 
er 95 % kvinner og 5 % menn. Ledelsen er 100% 
kvinner,og i styret er 2 av 5 valgte medlemmer 
menn. Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 44 
år. Selskapet har god aldersspredning. Selskapet 
tilstreber en jevnere fordeling mellom kjønnene.

Sykefraværet i 2015 var totalt 9,5 %. 
Sykefraværet er tilsvarende som i 2014. 
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.
Det er i løpet av 2015 ikke rapportert om hendelser 
i drift som har hatt negative konsekvenser for 
miljøet.
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ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER

Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, 
investeringsregnskap og balanse med noter et 
riktig bilde av selskapets resultat for 2015 og 
økonomisk stilling ved årsskiftet .

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets 
slutt som er av betydning for bedømmelse av 
selskapet.

Mindreforbruk i driftsregnskap på kr 1.702.430 
benyttes til å dekke egenkapitaltilskudd på  
kr 108.258 til KLP som ved årsskiftet står udekket 
i investeringsregnskapet, og til innbetaling av 
langsiktig gjeld, da dette reduserer selskapets 
framtidige låneutgifter.

Mindreforbruk i investeringsregnskap på  
kr 2.053.276, benyttes til innbetaling av langsiktig 
gjeld. 

Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte 
for godt utført arbeid i 2015.

Styrets beretning 2015:
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7ÅRSREGNSKAP
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8NOTER
Note 1 – Regnskapsprinsipper og eierforhold

Selskapets årsregnskap er ført etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. 
selskapsavtalen.

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører selskapets virksomhet, skal fremgå av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 
balanseregnskapet skal ikke forekomme. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal 
regnskapsføres brutto.

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger iåret skal tas med i årsregnskapet for 
vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i 
overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, jf. egne standarder for dette.

Selskapet har et slikt eierforhold pr. 31.12.2015:

Kommunenr Kommune Eierandel i %
221 Aurskog-Høland 5,7
237 Eidsvoll 8,4
229 Enebakk 2,0
227 Fet 4,1
234 Gjerdrum 2,3
239 Hurdal 1,0
230 Lørenskog 12,9
238 Nannestad 4,3
236 Nes 7,5
233 Nittedal 8,3
228 Rælingen 6,2
231 Skedsmo 19,0
226 Sørum 6,3
235 Ullensaker 12,0

Sum 100,0
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Note 2 – Godtgjørelser og tilskudd revisjon

Godtgjørelse til styret:

 

Honorar Møtegodtgjørelse Totalt
Styreleder Kari Hauge 80 000 8 400 88 400
Nestleder Cathrine Gundersen 43 333 6 000 49 333
Styremedlem Marius Trana 26 667 3 600 30 267
Styremedlem Kari Vatndal Rustad 26 667 3 600 30 267
Styremedlem Ola Løberg 26 667 3 600 30 267
Styremedlem Siw Strøm 35 000  6 000 41 000
Sum godtgjørelse til styret 238 334 31 200 269 534

Annen lønn (ikke til styret) 134 225

Sum 403 759

Godtgjørelse til daglig leder:

Laila Durrani har mottatt kr 737 141 i lønn. 

Tilskudd til revisjon:

Revisjonshonorar i 2015 utgjør kr 46 750.
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Kommune Oppr. budsjett Mindreforbruk 2014 Reg. budsjett
Aurskog-Høland 1 053 246 - 33 617 1 019 629
Eidsvoll 1 552 152 - 49 541 1 502 611
Enebakk    369 560 - 11 796 357 764
Fet    757 598 - 24 180 733 418
Gjerdrum    424 994 - 13 565 411 429
Hurdal    184 780 - 5 898 178 882
Lørenskog 2 383 662   - 76 080 2 307 582
Nannestad    794 554 - 25 360 769 194
Nes 1 385 850 - 44 233 1 341 617
Nittedal 1 533 674 - 48 951 1 484 723
Rælingen 1 145 636 - 36 566 1 109 070
Skedsmo 3 510 820 - 112 056 3 398 764
Sørum 1 164 114 - 37 155 1 126 959
Ullensaker 2 217 360 - 70 773 2 146 587

Sum 18 478 00 - 589 767 17 888 233

Note 3 – Overført fra eierkommuner i 2015

Regnskapsmessig mindreforbruk 2014 gikk til reduksjon av kommunenes innbetaling i 2015.
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Kapitalkonto DEBET KREDIT
   

INNGÅENDE BALANSE           1 111 380 
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 1 522 165  
Aktivering av fast eiendom og anlegg         886 887 
Kjøp av aksjer og andeler  108 258
Aktivering av pensjonsmidler  1 434 119
Bruk av midler fra eksterne lån 2 002 620  
Avdrag på eksterne lån 1 712 650
Endring pensjonsforpliktelser 553 091  

 

UTGÅENDE BALANSE 1 175 418  

SUM 5 253 294 5 253 294

Note 4 – Kapitalkonto  
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Pensjonskostnader 2014 2015

Årets opptjening        980 803 938 401
Rentekostnad 163 356 226 748
Brutto pensjonskostnad 1 144 159 1 165 149
Forventet avkastning - 179 978 - 234 829
Netto pensjonskostnad 964 181 930 320
Sum amortisert premieavvik 132 168 - 106 278
Administrasjonskostnad/Rentegaranti 91 097 101 969
Samlet kostnad (inkl. administrasjon) 1 187 446 926 011

Note 5 – Pensjon 
Romerike Krisesenter IKS har i 2015 flyttet sine pensjoner til KLP. 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 
ifolketrygdens grunnbeløp.

Regnskapsføringen av pensjon skjer etter forskrift om årsregnskap og årsberetn ing for kommuner og 
fylkeskommuner § 13.

Årets premieavvik har redusert årets pensjonsutgifter i 2015 med kr 330 753, og vil føres i regnskapet 
neste år som en kostnad ihenhold til reglene. Selskapet har et premiefond på kr 13 136 som står hos KLP. 
Dette kan benyttes tilå redusere fremtidige  pensjonsutgifter.

Egenkapitaltilskudd i KLP er kr 108 258,og består av årets tilskudd og tidligere års tilskudd.

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik  
og beregningsforutsetningene:    

Premieavvik 2014 2015
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) 949 000 1 363 042
Administrasjonskostnad/Rentegaranti - 91 097 - 101 969
Netto pensjonskostnad - 964 181 - 930 320
Premieavvik - 106 278 330 753
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Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse ub - estimat 2015
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1 0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1- estimat ifjor samt fisjon/fu 5 164 300
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1 - 368 312 
Overførte/mottatte avvik 0
Faktisk forpliktelse 4 795 988
Årets opptjening 938 401 
Rentekostnad 226 748
Utbetalinger - 131 366
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12 5 829 771

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler ub - estimat 2015
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1 0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1 4 415 650
Estimatavvik midler 1B 1.1 69 583
Overførte/mottatte avvik 0
Faktiske pensjonsmidler 4 485 233
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) 1 363 042
Administrasjonskostnad/Rentegaranti - 101 969
Utbetalinger - 131 366
Forventet avkastning 234 829
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 5 849 769

Pensjonsforpliktelse 31.12.2014 31.12.2015

ESTIMAT ESTIMAT
Brutto påløpt forpliktelse 5 163 300 5 829 771
Pensjonsmidler 4 415 650 5 849 769
Netto forpliktelse før arb.avgift 748 650 - 19 998
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Amortisering av premieavvik 2015 2016
Beregnet premieavvik året før -106 278 330 753
Fjorårets premievvik amortiseres -106 278 330 753
Amortisering av premieavvik fra tidligere år
Sum amortisert premieavvik til føring -106 278

Avstemming 2015
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1 748 650
Netto pensjonskostnad 930 320
Administrasjonskostnad/Rentegaranti 101 969
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) -1 363 042
Brutto estimatavvik -437 895 
Nettoeffekt av fisjon/fusjon 0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12 -19 998

Forutsetninger 2014 2015
Diskonteringsrente 4,00% 4,00%
Lønnsvekst 2,97% 2,97%
G-regulering 2,97% 2,97%
Pensjonsregulering 2,97% 2,20%
Forventet avkastning 4,65% 4,65%
Amortiseringstid 1 1
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Fond Saldo pr 
01.01

Endring Saldo pr 31.12

Disposisjonsfond
5560002 Overskuddsfond 2 202 477 0 2 202 477

Bundne driftsfond 11 790 0 11 790
5560001 Fond nettverksgruppe 889 117 -130 616 758 956
5510002 Gavefond bundet

Sum 3 103 384 -130 161 2 973 223

Note 6 – Avsetninger og fond 

Driftsregnskapet
Avsetning til disposisjonsfond 0
Avsetni ng til bundne fond 197 175
- Bruk av tidligere avsetninger 327 336 

Endring 130 161

Romerike Krisesenter har egen bankkonto for gaver der innbetalinger fra ulike givere bokføres. 
Kostnader som skal dekkes av gavepenger, blir utbetalt fra driftskontoen gjennom året,og 
kontoregulering foretas etter hver månedsavslutning.

Mottatte gaver i 2015 er kr 197 175.
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Hovedbygg Tomt Tekn. anlegg Kennelanlegg Inventar IKT-utsyr Sum
Anskaffelseskost pr 01.01. 25 590 079 5 228 560 11 982 288 604 594 2 203 181 108 249 45 788 951
Avskrivninger 511 802 0 599 114 60 459 314 740 36 050 1 522 165
Bokført verdi pr 31.12. 25 078 277 5 228 560 11 383 174 544 135 1 888 441 144 199 44 266 786
Bokført verdi pr 31.12. 50 0 20 10 7 5

Note 7 – Investeringer og anleggsmidler 
Representantskapet vedtok i møte 19.12 .2012 i sak 19/2012 følgende: «Representantskapet gir 
selskapets styre fullmakt til å ta opp lån inntil kr 55 mill. med formål å bygge nytt krisesenter.»

Romerike Krisesenter IKS har i 2015 investert kr 1266 774. Kr 2 002 620 er dekket med bruk av 
lånemidler og kr 271 629 dekkes av refusjon av momskompensasjon. Restbeløp på lånet er kr 2 161535. 
Det ble foretatt en ekstraordinær nedbetaling på lånet på kr 7 000 000.

Det er et udekket beløp på kr 108 258 mot budsjett. Dette gjelder egenkapitaltilskudd KLP, jf .aksjer og 
andeler.

Bygget ble tatt i bruk i mai 2014. Romerike Krisesenter IKS har i samarbeid med Siv.ing.Trond Thorvaldsen 
AS (som har vært byggeleder i byggeprosessen) foretatt en oppdeling av bygget for å føre mest mulig 
korrekte avskrivninger over eiendelenes levetid f.o.m. 2015.

 Avskrivinger ble foretatt f.o.m. 2015.

    

Fond Saldo pr 
01.01

Endring Saldo pr 31.12

Disposisjonsfond
5560002 Overskuddsfond 2 202 477 0 2 202 477

Bundne driftsfond 11 790 0 11 790
5560001 Fond nettverksgruppe 889 117 -130 616 758 956
5510002 Gavefond bundet

Sum 3 103 384 -130 161 2 973 223
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Note 8 – Langsiktig gjeld 
Romerike Krisesenter IKS har lån i Kommunalbanken på kr 45 370 680 ved årsskiftet. 

Det er ubrukte lånemidler på kr 2 161 535.
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Note 9 – Arbeidskapital 

Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. 
budsjett

Oppr.
budsjett

Regnskap i 
fjor

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 19 394 462 19 309 233 19 078 000 15 335 444
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 271 629 400 000 400 000 3 845 473
lnnbetalinfler ved eksterne finanstransaksjoner 2 406 405 4 095 733 3 715 733 12 560 678
Sum anskaffelse av midler 22 072 497 23 804 966 23 193 733 31 741 595

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 16 014 930 17 224 000 15 978 000 13 060 098
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 1 158 516 3 000 000 3 000 000 16 861 206
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 2 909 075 3 185 000 3 185 000 2 151 811
Sum anvendelse av midler 20 082 521 23 409 000 22 163 000 32 073 116

Anskaffelse - anvendelse av midler 1 989 976 395 966 1 030 733 -331 521
Endring i ubrukte lånemidler -9 002 620 - - -11 900 000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift - - - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK lnvest - - - -
Endring i arbeidskapital -7 012 644 395 966 1 030 733 -12 231 521

Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2015 Regnskap 2014

Omløpsmidler
Endring betalingsmidler -11 480 648 -7 498 719
Endring ihendehaverobl og sertifikater - -
Endring kortsiktige fordringer -224 401 -2 649 126
Endring premieavvik 498 652 -272 067
Endringaksjer og andeler - -
Endring omløpsmidler (A) -11 206 397 -10 419 911

Kortsiktig gjeld
Endring kortsiktig gjeld (B) 4 193 753 -1 811 609

Endring arbeidskapi tal (A-B) -7 012 644 -12 231 521
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9REVISORS BERETNING
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Vår oppgave  
er å gi uttrykk for en 

mening om dette 
årsregnskapet på 

bakgrunn av  
vår revisjon 

”



www.rkrise.no

Tlf: 63 81 41 78 | post@rkrise.no 

Facebook: www.facebook.com/Romerike-Krisesenter


