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1LEDER

Selskapet sine strategiske fokusområder i perioden har 
vært brukeren i fokus, nærvær, kommunikasjon internt 
og eksternt, samarbeid og kompetanse.

 
Romerike Krisesenter IKS har aldri hatt så mange brukere som i 2017. Parallelt med økning i antall 
brukere har selskapet jobbet aktivt for å spre kunnskap om vold i nære relasjoner, slik at flere instanser 
har kompetanse til å sette inn tiltak så tidlig som mulig.

Høyt fokus på kortest mulig fravær og tiltak for å høyne nærværet har gitt oss et sykefravær i 2017 på  
3,4 %. Det er selskapet meget fornøyd med, men vi hviler aldri i vårt fokus på nærvær. 

Vi har kartlagt verdiene i hverdagen, og startet arbeidet nedenfra og opp med å finne selskapet 
sine verdier. Alle ansatte har deltatt i verdiarbeidet, og vi avsluttet 2017 med tre felles verdier: 
Vennlighet, Samarbeid og Anerkjennelse. 

2017 har også vært et år med store og viktige prosjekter. Prosjektene presenteres i årsrapporten.

Vi setter stor pris på alle som spurte om å få besøke oss, for å få mer kunnskap om hva et krisesenter 
faktisk er. Ansatte fra andre krisesentre, politikere fra fylket og stortinget og instanser som ser nytten av 
et godt samarbeid, har vært hyggelige besøk i 2017.

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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2
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 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 i, 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 (menneske-
handel) 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. 

HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER
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Vold i nære 
relasjoner handler 
om å bli utsatt for 

krenkelser, trusler, 
og/eller fysisk vold 

av noen man er 
glad i eller har 

tillit til.   

”



6

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

3KORT OM VÅRT TILBUD
 

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. 

• Botilbud for kvinner, menn og deres barn
• Samtaler/veiledning
• Tilbud til barn og unge fra barnefaglig team
• Telefontilbud med rådgivning
• Samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet
• Oppfølging etter utflytting
• Utadrettet virksomhet i form av opplæring/informasjon/media

Vårt tilbud kan i korte trekk beskrives med følgende stikkord:
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4DET BARNEFAGLIGE ARBEID
 

I år som i fjor, har det barnefaglige teamet hatt 
fokus på kompetanseheving. Våren 2017 fullførte 
de tre i det barnefaglige temaet Barnesamtalen 
DCM, en samtalemetodikk som nå blir brukt i alle 
barnesamtaler med barn og ungdom. 

Videre har det vært et ønske om styrket kompetanse 
i forhold til foreldreveiledning. Krisesenteret ser 
at mange av foreldrene som kommer til krise-
senteret, kan være utrygge i foreldrerollen, eller 
på hvordan de skal stå i foreldrerollen når de skal 
ut i en ny tilværelse. Det barnefaglige teamet 
har derfor gjennomført ICDP (International Child 
Development Program) opplæring, for å kunne gi 
foreldreveiledning til grupper og enkeltpersoner. 
Kurset er arrangert av Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet. I februar 2018 starter vi den 
første foreldreveiledningsgruppen, bestående 
av foreldre som tidligere har hatt tilknytning til 
krisesenteret. 

Høsten 2017 inngikk krisesenteret et 
samarbeid med familievernkontoret Romerike-
Kongsvinger, representert ved klinisk sosionom 
Liv-Jorunn Ulbrandt som har gjennomført kurs 
for å kunne arrangere barneyogagrupper. Det ble 
gjennom høsten arrangert barneyoga en gang i 
uken for alle barn og ungdommer på krisesenteret. 
Både barn og foreldre gav uttrykk for at de satt 
pris på muligheten til å fokusere på avslapping 
og tilstedeværelse gjennom lek og musikk. Det 
barnefaglige teamet ønsker å kunne fokusere på 
slike grupper videre.

I det følgende vil det barnefaglige arbeidet på Romerike Krisesenter IKS, i året 
som har vært, bli beskrevet.  

Høsten 2016 tok Romerike Krisesenter 
IKS initiativ til å starte et nettverk for alle 
barnefaglige ved krisesentrene på Østlandet. Det 
ble møtt med svært positiv respons, og allerede i 
februar 2017 ble det gjennomført oppstartsmøte 
for nettverksgruppen. Siden har nettverket hatt 
flere møter, og nettverket har vokst seg stadig 
større. I skrivende stund deltar 14 krisesentre fra 
Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og 
Hedmark.
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Samarbeid med Redd Barna
I 2016 fikk Romerike Krisesenter IKS en 
forespørsel fra Redd Barna som ønsket å starte 
opp aktivitetsgrupper hos oss. Vi har siden da 
hatt to grupper med frivillige som gjennomfører 
leksegruppe en gang i uken, med påfølgende 
aktivitet for alle barna på krisesenteret. I tillegg 
har Redd Barna også søndagsgruppe to ganger 
i måneden med aktiviteter for barna, og noen 
ganger også barna i følge med sin forelder.  
Frivillighetsgruppen har etter hvert vokst seg stor, 
og per i dag er det hele 18 frivillige. 

Krisesenteret setter stor pris på arbeidet Redd 
Barna gjør, og at så mange engasjerer seg for at 
barna på krisesenteret skal få oppleve forskjellige 
aktiviteter med trygge voksne. 

Vi er også imponert over hvor kreative og enga-
sjerte de frivillige er, som legger mye arbeid i å 
planlegge og gjennomføre aktiviteter som barna 
har lyst til å gjøre. Det å få mulighet til hjelp med 
lekser, i en periode av livet hvor det å konsentrere 
seg om skolearbeid er krevende, er en kjempestor 
ressurs. Krisesenteret og Redd Barna har også 
samarbeidet om flere årlige arrangementer 
som arrangeres for tidligere brukere, herunder 
vinterdag og tur til fornøyelsespark.

Krisesenteret har fått gode tilbakemeldinger fra 
foreldre som sier barna er svært engasjerte og 
gleder seg til at Redd Barna kommer på besøk. 
Barna sier de har det gøy på aktiviteter, og vi ser at 
den trygge voksenkontakten er av stor betydning 
for barna. 

Nedenfor følger et innlegg fra Redd Barna om 
deres arbeid på vårt og andres krisesenter. 

Redd Barnas arbeid for barn 
på krisesenter
Redd Barna har siden 2011 samarbeidet med 
norske krisesentre for å tilby ulike aktiviteter for 
barn. I dag samarbeider Redd Barna med 11 
krisesenter og har i overkant av 130 aktive frivillige 
i alderen 20-80 år som driver aktiviteter fra Aust-
Agder i sør til Troms i nord.  

De frivillige arrangerer regelmessige aktiviteter 
for barn og mødre/fedre ved krisesentrene.  
Aktivitetene varierer fra å vise fram muligheter 
og tilbud i nærområdet, besøk på gård, fysisk 
aktivitet der barna får testet grenser og opplever 
mestringsfølelse, til nære, roligere aktiviteter 
innendørs som matlaging og spill som gir rom for 
tilbakemeldinger og ros. Gruppene er kreative 
i utforming av aktivitet, gir et variert tilbud og 
jobber for å skape aktiviteter som passer barnas 
alder og behov. I noen tilfeller, som på Romerike 
Krisesenter IKS, tilbyr også gruppene leksehjelp 
for barn i skolealder. 

Mange av familiene er lite kjent med mulighetene 
i nærområdet og det er viktig å vise fram tilbud 
familien kan benytte på egenhånd, slik som 
biblioteker, museer, parker, skogen og fjæra. Slik 
håper vi at tilbudet kan ha en langsiktig effekt. 
Naturopplevelser bidrar til styrket psykisk og 
fysisk helse for barn og familier som deltar, og gir 
et verdifullt avbrekk fra en hverdag som for mange 
er preget av isolasjon og passivitet. Redd Barna 
sine frivillige fokuserer også på nære aktiviteter 
der barna kan finne ro, være kreative og få 
tilbakemeldinger og ros fra våre frivillige. Flere av 
våre frivillige inviterer med familier som har flyttet 
ut fra krisesentrene på aktiviteter.

5Betydningsfulle prosjekter i 2017
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Konferanser om vold med 
særlig fokus på barn og unge
Romerike Krisesenter IKS har et sterkt ønske 
om å nå ut til samarbeidspartnerne i de ulike 
eierkommunene, for å snakke sammen om vold 
og sette vold mot barn på dagsordenen. Dette 
med bakgrunn i at vi hvert år har mange barn på 
krisesenteret. 

For å kunne forebygge, avdekke og jobbe med 
vold i nære relasjoner, må de som arbeider med 
barn og unge ha tilstrekkelig kunnskap om temaet. 
Dette krever også et utstrakt samarbeid mellom 
de ulike tjenestene og instansene. 

I mars 2017 ble Romerike Krisesenter IKS tildelt 
midler fra Kompetansesenter for kriminalitets-
forebyggende arbeid, for å arrangere konferanser 
for de ulike instansene i vår kommune. 

Høsten 2017 ble de to første konferansene 
gjennomført på Ullensaker Kulturhus. På den 
første konferansen ble alle barnehagene på Øvre 
Romerike invitert. Det ble til sammen over 100 
barnehager. 

På den andre konferansen inviterte vi helse-
stasjoner, BUP, legevakt, politi og andre instanser 
som mulig vil kunne avdekke vold i møte med sine 
brukere og barn.  

Vi valgte å filme konferansene, for å sikre at 
kunnskapen ble spredt til flere enn de som var 
tilstede. Deltagere har fått tilsendt link til opptak 
med innloggingsinformasjon, og blitt oppfordret til 
å dele dette med sine kollegaer. 

Som en del av prosjektet ønsket vi også å nå 
ut til elever på videregående skoler. Dette så 
vi på som en viktig anledning til å nå ut til en 
gruppe som både kan være potensielt utsatte og 
utøvere. Høsten 2017 besøkte krisesenteret to 
videregående skoler hvor vi informerte om vold 
i nære relasjoner med spesielt fokus på temaer 
aktuelle for ungdom.
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bevisstheten om at krisesentrene også har et 
tilbud til denne brukergruppen. 

Romerike Krisesenter IKS har hatt særlig fokus på 
å inkludere menn i aktiviteter på senteret, utformet 
egne nettsider og brosjyrer for å informere om 
tilbudet til denne brukergruppen. Vi har også hatt 
fokus på profilering av krisesenterets tilbud i lokale 
media og i møte med våre samarbeidspartnere 
innad i våre eierkommuner.  

Menn også!

I 2017 deltok Romerike Krisesenter IKS i 
REFORM (Ressurssenter for menn) sitt prosjekt 
«Menn også!». Krisesenteret ble valgt ut som 
ett av fem krisesentre som fikk mulighet til å 
delta i dette prosjektet med hensikt å kartlegge 
krisesentrets tilbud til menn og LHBT-personer 
(lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), og 
for å videreutvikle ansattes kompetanse på disse 
brukergruppene. 

Som en del av prosjektet har REFORM blant 
annet holdt fagdag for hele personalgruppen, 
gjennomført intervjuer med ansatte og undersøkt 
både krisesenterets og eierkommuners nettsider 
om informasjon om krisesenterets tilbud. 

Ut fra sine undersøkelser har REFORM vurdert 
tilbudet til menn og LHBT-personer med et 
kjønnsperspektiv og gitt tilbakemelding til senteret 
om ulike tiltak de anbefaler å gjennomføre. 

«Menn også!» ble avsluttet i desember 2017. 
Deltakelsen i prosjektet har resultert i ulike tiltak 
for å forbedre menns tilbud på senteret og for å 
belyse at også menn og LHBT-personer utsettes 
for vold i nære relasjoner. Noen av tiltakene er blitt 
gjennomført i løpet av prosjektdeltagelsen andre 
gjennomføres som en prosess i løpet av 2018. 
Krisesenteret skal blant annet gi herreavdelingen 
et løft for å gjøre den mer innbydende og legge 
enda bedre til rette for barn på denne avdelingen. 

Romerike Krisesenter IKS skal også arrangere 
en konferanse med fokus på voldsutsatte 
menn. Til konferansen vil aktuelle instanser og 
samarbeidspartnere i våre tilknyttede kommuner 
inviteres, i tillegg til alle andre krisesentre i Norge. 

Målet med denne konferansen er å bidra til 
å belyse voldsproblematikken med fokus på 
menn og LHBT-personer, og i tillegg også øke 
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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. 

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. 

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. 

Voldsutsatte personer er ikke en ensartet gruppe, 
de er forskjellige og det er også behovet for hjelp. 
Volden skjer i hovedsak i parforhold (både blant 
heterofile, homofile og transpersoner), men vi 
har også eldre brukere som er utsatt for vold 
og overgrep av barn eller andre nærstående 
personer, foreldre som utøver vold mot voksne 
barn, søsken som utsettes for vold av søsken 
med flere. 

Krisesenteret er opptatt av å ivareta barnas behov 
og rettigheter, og i dette arbeidet er det barnefaglig 
teamet sine samtaler, lek og aktivitet med barn/
ungdom utrolig viktig. Ofte er hjelpeapparatet 
allerede inne hos familiene når de oppsøker 
krisesenteret, og vi samarbeider både under og 
etter endt opphold hos oss. Tjenestetilbudet RKS 
gir er sammensatt og tilpasset den enkelte bruker. 

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

6STATISTIKK 2017

 

Utvikling i antall brukere på Romerike Krisesenter IKS
2014 2015 2016 2017

Beboere, kvinner 143 155 146 145
Beboere, menn 8 15 8 13
Beboere, barn 132 152 141 168

Beboere, totalt 283 322 295 326
Dagsamtaler 82 294 348 291
Antall døgn 6.098 7.901 7.078 8.061



13



14

Hvordan kom beboeren i kontakt med RKS? (tall i prosent)

0 5 10 15 20 25 30

Eget ini�a�v

Familie/venn/bekjent

Fastlege/legevakt

Overgrepsmo�ak

Helsesøster/-stasjon

NAV

Barnevern

Poli�et

Advokat

Familievernkontor

Flyktninginstans

Skole

Annet krisesenter�lbud

Annet

Hvordan kom beboeren i kontakt med RKS? 
Tall i prosent

Barnas alderBarnas alder

0‐2 år 3‐5 år 6‐10 år
11‐15 år 16‐18 år Ubesvart

Beboernes alder

STATISTIKK 2017

 

Hvem var voldsutøver?

Ektefelle/samboer Tidligere ektefelle/samboer Kjæreste

Foreldre Stemor/stefar Sønn/datter

Annet familiemedlem Ansatt i offentlig tjeneste En eller flere bekjente

Beboernes alder

18‐23 år 24‐29 år 30‐39 år 40‐49 år
50‐59 år 60 år eller eldre Ubesvart
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Hvem var voldsutøver?

Ektefelle/samboer Tidligere ektefelle/samboer

Kjæreste Foreldre

Stemor/stefar Sønn/datter

Annet familiemedlem Ansatt i offentlig tjeneste

En eller flere bekjente

Hvem var voldsutøver?

Bistand gitt til beboerne

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 %

Inntakssamtale

Kartlegging av hjelpebehov

Kartlegging av besky�elsesbehov

Plan for oppfølging under oppholdet

Primærkontakt

Enesamtaler

Hjelp  l å ta kontakt med andre thenester

Delta i møter med andre tjenester

Delta i ansvarsgrupper

Delta i samarbeid om individuell plan

Advokatbistand i krisesenter lbudet

Hjelp  l å finne bolig

Følge på boligvisning

Hjelp  l fly�ng

Hjelp ifm. Samvær

Prak sk hjelp

Grupper

Barnepass

Foreldreveiledning

Fri dsak viteter

Plan for oppfølging e�er oppholdet

Annen type bistand

Bistand gi�  l beboerne

Hvem var voldsutøver?

Ektefelle/samboer Tidligere ektefelle/samboer

Kjæreste Foreldre

Stemor/stefar Sønn/datter

Annet familiemedlem Ansatt i offentlig tjeneste

En eller flere bekjente
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7STYRETS ÅRSBERETNING 2017

OM ROMERIKE KRISESENTER IKS 

RKS har egen hjemmeside, www.rkrise.no, hvor det ligger informasjon til brukere og samarbeidspartnere 
om tilbudet. 

Romerike Krisesenter IKS (RKS) ble opprettet i 2011. Selskapet yter tjenester 
etter Lov om kommunale krisesentertilbud for 14 eierkommuner på Romerike. 
Selskapet er lokalisert på Skedsmokorset, i Skedsmo kommune. 

Selskapet er organisert i henhold til lov om interkommunale selskaper, og eies av kommunene Aurskog-
Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, 
Skedsmo, Sørum og Ullensaker. Eier-og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketall i kommunene 
per 01.01. 2014. 

Organisasjonskart for RKS:
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REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant, og en personlig 
vararepresentant, fra hver eierkommune. Leder for representantskapet har for 2017 vært Ole Jacob 
Flæten, ordfører i Skedsmo kommune.

Representantskapet har hatt to møter i 2017. Det har vært avholdt et eiermøte.

STYRET

Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer i 2017: 

Kari Hauge 
Styreleder

Cathrine Gundersen 
Nestleder

Kari Vatndal Rustad 
Styremedlem

Ola Løberg  
Styremedlem

Marius Trana 
Styremedlem

Elizabeth Dahl  
Styremedlem 
(ansattvalgt styremedlem)

Styret har hatt 6 styremøter i 2017.
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ANSATTE

RKS hadde per 31.12.2017 20 årsverk fordelt på 
25 ansatte. Selskapet er sammensatt av en rekke 
helse-og sosialfaglige ansatte, samt ansatte med 
god realkompetanse. De ansatte har bred erfaring 
fra offentlig og privat sektor, og god kunnskap 
om vold i nære relasjoner og viktige relaterte 
fagområder. 

OPPGAVER OG 

TJENESTEPRODUKSJON

Krisesenterets målgruppe er mennesker som 
er utsatt for vold i nære relasjoner, eller trusler 
om vold i nære relasjoner. Tjenestene RKS yter 
er i tråd med Krisesenterloven, og innebærer 
et gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig 
botilbud, gratis dagtilbud og oppfølgning sammen 
med kommunen i reetableringsfasen. RKS gir 
brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt 
med andre deler av tjenesteapparatet, driver 
utadrettet informasjonsarbeid om sin virksomhet, 
samt samarbeider med det øvrige hjelpeapparatet 
for å fremme krisesenterets formål. 

Det har vært en økning i år når det gjelder hvor 
mange som har benyttet seg av krisesenterets 
tilbud. 

Antall dagsamtaler var 291 samtaler i løpet 
av 2017. Det er en aktiv dreining mot bruk av 
dagsamtaler, for å sikre oppholdsplass til de som 
har høyest risiko. Det er en liten nedgang i antall 
dagsamtaler, noe som sannsynligvis henger 
sammen med økningen av antall saker med høy 
risiko.

Antallet beboere i 2017 ble på samme nivå som 
rekordåret 2015. 326 opphold på krisesenterets 
botilbud. Fra 2016 er økningen i bruk av botilbudet 
på 14,4 %. Det var totalt 8.061 oppholdsdøgn 
gjennom året, noe som tilsvarer en økning på 
14%. Dette betyr at det gjennomsnittlig bodde 
22 personer på krisesenteret hver natt. 52% av 
overnattingene var av barn.

UTVIKLINGSTILTAK 2017 

I 2017 har selskapet særlig jobbet med:

- Brukeren i fokus 
- Nærvær 
- Kommunikasjon 
- Samarbeid 
- Kompetanse

Årstall Antall beboere 
Voksne og barn

Antall 
døgn

Antall 
Dagsamtaler

2013 253 6 568 54

2014 283 6 098 75
2015 324 7 915 294
2016 285 7 074 347
2017 326 8 061 291
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DISPONERING AV ÅRSRESULTATET 

Årsregnskap og årsberetning for RKS avlegges 
i henhold til lov om interkommunale selskaper 
og i henhold til forskrift om årsberetning og 
årsregnskap for interkommunale selskaper. 

Regnskapet avlegges etter kommunale regn-
skapsprinsipper, jf. selskapsavtalens § 5.2. 

Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, 
investeringsregnskap og balanse med noter et 
riktig bilde av selskapets resultat for 2017 og 
økonomisk stilling ved årsskiftet. 

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

Selskapet har i 2017 et mindreforbruk i drifts-
regnskapet på kr. 1.085.805,63. Mindreforbruket 
skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjoner som 
ikke budsjetteres, høyere momskompensasjon 
enn budsjettert og lavere utgifter til lønn knyttet 
til avviket mellom ufaglært vikar i fagstilling under 
permisjon og fast stilling som ble besatt noe 
senere på året enn budsjettert.

Selskapet hadde i 2016 et merforbruk på  
kr. 840.618,70 som ble dekket inn fra selskapets 
disposisjonsfond.

I eierskapskontrollen sluttført desember 2017, 
viser Romerike Revisjon til at krisesenterets 
likviditet reduseres når senteret selv må dekke 
sine underskudd, og eierne indirekte trekker inn 
overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter 
hvert fremstå som svært begrenset og det er 
heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig 
kan avhjelpe manglende likviditet hvis det skulle 
oppstå en uforutsett situasjon.

Mindreforbruket i 2017 på kr. 1.085.805,63 
foreslås derfor overført til disposisjonsfondet for 
å styrke selskapets likviditet og gi handlingsrom 
hvis det skulle oppstå en uforutsett situasjon.
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ARBEIDSMILJØ

RKS har avtale med NAV om Inkluderende Arbeidsliv (IA-virksomhet). Avtalens overordnede mål er å 
bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og 
frafall i arbeidslivet. 

Selskapet innførte i 2016 10-faktor medarbeiderundersøkelsen. 

Svarprosenten var på 74%, og skårene viser over landsgjennomsnittet på alle områder. Høyeste skår 
er 5, og Romerike Krisesenter IKS ligger på en skår på 4.4% i gjennomsnitt. Resultatet brukes aktivt 
i utviklingen av selskapet. 10-faktor medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert annet år og skal 
gjennomføres i 2018.

Sykefraværet var i gjennomsnitt på 3.4% i 2017, som er en nedgang på 5.2% fra 2016. Selskapet har et 
høyt fokus på nærværsfremmende tiltak og rask oppfølging av de som melder seg syke. 

Sykefraværet ved RKS har hatt følgende utvikling de siste årene:

Det har ikke forekommet personskader eller materielle skader i 2017. Det har heller ikke forekommet ulykker. 

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, samt å hindre 
diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og 
livssyn. Formålet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er å fremme likestilling og likeverd, sikre 
like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider aktivt for å fremme lovenes 
formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, 
forfremmelse, utviklingsmuligheter, beskyttelse mot trakassering og et bygg tilpasset ulik funksjonsevne. 

Styret i RKS har i 2017 bestått av tre kvinner og to menn, i tillegg til representant valgt av de ansatte. 
Per 31.12.17 har RKS 25 ansatte, herav 21 kvinner og 4 menn. Det betyr at 16% av de ansatte er menn. 
Gjennomsnittsalderen hos de ansatte er 44 år, og varierer mellom 25 og 71 år. 

Ved utlysning av ledige stillinger oppfordrer vi til kjønnsbalanse i personalgruppen.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
19% 13,5% 9,5% 9,5% 8,6% 3,4%
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KONTROLL OG ETISK STANDARD 

Selskapets prosedyrer er levende dokumenter, 
som revideres og endres fortløpende. 

Selskapet sikrer betryggende økonomisk kontroll 
gjennom eget delegeringsreglement. 

Det er registrert 56 avvik i 2017. De fleste 
omhandler brudd på prosedyrer og strømbrudd. 
Avvik behandles med tiltak og gjennomgås 
i Arbeidsmiljøutvalget og som fast punkt på 
personalmøter. Tre områder av betydning ble 
gjennomgått og tiltak jobbet frem i grupper fordelt 
på alle ansatte.

Representantskapet har vedtatt en internkontroll 
for selskapet, som inkluderer et skjema for intern- 
kontroll som gjennomføres og sendes ut til alle 
eierkommunene i mai hvert år. 

Ansatte har ekstern veiledning for å sikre høy 
etisk standard i tjenestene. Alle ansatte er lært 
opp i etisk refleksjonsmodell, og selskapet 
avsluttet i 2017 et verdiarbeid hvor alle ansatte 
deltok i utformingen av verdiene nedenfra og opp. 

YTRE MILJØ

RKS har ingen innsatsfaktorer eller produkter 
som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning 
av det ytre miljø. RKS er en ren tjenesteytende 
virksomhet. Selskapet ivaretar miljøhensyn 
gjennom kildesortering av avfall og et energi-
effektivt bygg. Selskapet anses ikke å ha en 
virksomhet som vesentlig forurenser det ytre 
miljøet og styret ser ikke behov for å iverksette 
tiltak. 

INVESTERINGER, UTVIKLING OG RISIKO 

Selskapet har ikke gjennomført investeringer i 
2017. 

I overgangen fra 2017 har selskapet 6,7 mill. i 
likvide midler.

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 mot 
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. 
Unntaket er det Romerike Revisjon peker på i 
sin eierskapskontroll i 2017, at krisesenterets 
likviditet reduseres når senteret selv må dekke 
sine underskudd, og eierne indirekte trekker inn 
overskudd. Krisesenterets handlingsrom vil etter 
hvert framstå som svært begrenset og det er 
heller ingen ubrukte lånemidler som midlertidig 
kan avhjelpe manglende likviditet hvis det skulle 
oppstå en uforutsett situasjon.

STYRETS ÅRSBERETNING 2017
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8ÅRSREGNSKAP

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS
DRIFTSREGNSKAP Note  Regnskap 2017  Reg. budsjett  Oppr.budsjett  Regnskap 2016 

Driftsinntekter:
Salgsinntekter  20 598  -    -    -   

Refusjoner 3  22 464 031  22 266 000  22 131 000  18 960 465 

Overføringer 6  350 000  350 000  -    -   

Andre driftsinntekter 6  170 415  -    -    144 237 

Sum driftsinntekter  23 005 044  22 616 000  22 131 000  19 104 702 

Driftsutgifter:
Lønn inkl. sosiale utgifter 2  15 476 478  16 533 000  16 333 000  14 078 529 

Kjøp av varer og tjenester  3 455 135  3 430 000  3 210 000  4 377 645 

Overføringer  627 378  600 000  515 000  898 237 

Kalkulatoriske avskrivninger 4, 7  1 522 165  1 523 000  1 460 000  1 522 165 

Andre driftsutgifter  31 552  44 000  46 000  27 530 

Fordelte utgifter  -    -    -    -   

Sum driftsutgifter:  21 112 708  22 130 000  21 564 000  20 904 106 

Brutto driftsresultat:  1 892 336  486 000  567 000  -1 799 404 

Finansposter:
Renteinntekter  82 166  -    -    186 737 

Renteutgifter  678 703  730 000  770 000  751 981 

Avdrag på lån 4, 8  1 516 621  1 530 000  1 530 000  1 555 294 

Mottatte avdrag på lån  -    -    -    -   

Utlån  -    -    -    -   

Motpost avskrivninger  1 522 165  1 523 000  1 460 000  1 522 165 

Ordinært resultat (Res. før interne finans.)  1 301 344  -251 000  -273 000  -2 397 777 

Interne finansieringstransaksjoner:
Avsetninger 6  1 250 944  823 852  -    144 237 

Bruk av tidligere avsetninger 6  1 057 315  1 096 852  273 000  1 826 420 

Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskap  21 909  22 000  -    108 258 

Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne 
finans.)

 1 085 806  -    -    -823 852 
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INVESTERINGSREGNSKAP  Regnskap 2017  Reg. budsjett  Oppr.budsjett  Regnskap 2016 
Investeringer:

Investeringer i varige driftsmidler  -    -    -    -   

Utlån  -    -    -    -   

Kjøp av aksjer og andeler 4  21 909  22 000  -    16 767 

Sum investeringer  21 909  22 000  -    16 767 

Finansiering:
Bruk av lånemidler  -    -    -    -   

Salg av Anleggsmidler / fast eiendom  -    -    -    -   

Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer  -    -    -    -   

Kompensasjon for merverdiavgift  -    -    -    -   

Mottatte avdrag på utlån  -    -    -    -   

Salg av aksjer og andeler  -    -    -    -   

Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap  21 909  22 000  -    108 258 

Netto avsetninger  -    -    -    -108 258 

Sum finansiering:  21 909  22 000  -    -   

Udekket/udisponert  -    -    -    -16 767 

BALANSE  Regnskap 2017  Regnskap 2016 
EIENDELER:
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler  -    -   

Faste eiendommer og anlegg 7  39 891 396  41 062 771 

Utstyr, maskiner og transportmidler 7  1 331 060  1 681 850 

Utlån  -    -   

Konserninterne langsiktige fordringer  -    -   

Aksjer og andeler 5  146 934  125 025 

Pensjonsmidler 4, 5  9 438 196  7 235 983 

Sum anleggsmidler:  50 807 586  50 105 629 

Omløpsmidler
Varer  -    -   

Kortsiktige fordringer 9  5 998 353  6 256 251 

Konserninterne kortsiktige fordringer  -    -   

Premieavvik 5, 9  -99 469  -49 620 

Aksjer og andeler  -    -   

Sertifikater  -    -   

Obligasjoner  -    -   

Derivater  -    -   

Kasse, bankinnskudd 9  6 693 516  4 535 136 

Sum omløpsmidler:  12 592 400  10 741 767 
SUM EIENDELER:  63 399 986  60 847 396 
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EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital
Disposisjonsfond 6  1 361 859  2 202 477 

Bundne driftsfond 6  984 622  790 992 

Ubundne investeringsfond  -    -   

Bundne investeringsfond  -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 
Invest

 -    -   

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)  1 085 806  -   

Regnskapsmessig merforbruk (Drift)  -    -823 852 

Udisponert i inv.regnskapet  -    -   

Udekket i inv.regnskapet  -    -16 767 

Kapitalkonto 4  476 310  78 927 

Sum egenkapital:  3 908 596  2 231 778 

Gjeld
Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån  -    -   

Pensjonsforpliktelser 4, 5  10 180 747  8 359 552 

Sertifikatlån  -    -   

Annen langsiktig gjeld  -    -   

Konsernintern langsiktig gjeld  -    -   

Avsetning for forpliktelser 8  40 137 230  41 762 110 

Sum langsiktig gjeld:  50 317 977  50 121 662 

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån  -    -   

Annen kortsiktig gjeld 9  9 173 413  8 493 956 

Derivater  -    -   

Konsernintern kortsiktig gjeld  -    -   

Premieavvik  -    -   

Sum kortsiktig gjeld:  9 173 413  8 493 956 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:  63 399 986  60 847 396 

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler 8  -    108 259 

Ubrukte konserninterne lånemidler  -    -   

Andre memoriakonti  -    -   

Motkonto for memoriakontiene  -    -108 259 
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Romerike 
Krisesenter IKS ble 

opprettet i 2011.
”
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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 i året 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 31.12.2017:

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:

Navn Styreverv Beløp
Kari Hauge Styreleder           87 200 
Cathrine Gundersen Nestleder           52 200 
Marius Trana Styremedlem           46 000 
Kari Vatndal Rustad Styremedlem           46 000 
Ola Løberg Styremedlem           47 200 
Elisabeth Beck Dahl Styremedlem           24 800 

          

Sum godtgjørelse til styret 303 400

Godtgjørelse til daglig leder:

Laila Durrani har mottatt kr 817 847 i lønn og kr 17 000 i telefongodtgjørelse.

Tilskudd til revisjon:

Revisjonshonorar i 2017 utgjør kr 68.950.
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Kommune  Opprinnelig  
budsjett

 Innbetalt i  
2017

 Aurskog-Høland            1 237 812            1 237 812 
 Eidsvoll            1 824 144            1 824 144 
 Enebakk               434 320               434 320 
 Fet               890 356               890 356 
 Gjerdrum               499 468               499 468 
 Hurdal               217 160               217 160 
 Lørenskog            2 801 364            2 801 364 
 Nannestad               933 788               933 788 
 Nes            1 628 700            1 628 700 
 Nittedal            1 802 428            1 802 428 
 Rælingen            1 346 392            1 346 392 
 Skedsmo            4 126 040            4 126 040 
 Sørum            1 368 108            1 368 108 
 Ullensaker            2 605 920            2 605 920 
Sum fra kommuner          21 716 000          21 716 000 
  
 Øvrige refusjoner (sykelønn, mva-kompensasjon)                748 031 

  

Refusjoner totalt           22 464 031 

Note 3 – Overført fra eierkommuner
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Kapitalkonto Debet Kredit
   

INNGÅENDE BALANSE                78 927 
   
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg          1 522 165  
   
Kjøp av aksjer og andeler (KLP)                21 909 
   
Aktivering av pensjonsmidler           2 202 213 
   
Avdrag på eksterne lån (Kommunalbanken)           1 516 621 
   
Endring pensjonsforpliktelser          1 821 195  
   
UTGÅENDE BALANSE             476 310  
   
SUM          3 819 670          3 819 670 

Note 4 – Kapitalkonto  



30

Note 5 – Pensjon 
Romerike Krisesenter IKS flyttet sine pensjoner til KLP i 2015. Fremtidige premier vil påvirkes av 
risikomessige over- og underskudd på nåværende og tidligere ansatte i selskapet, samt andre selskap 
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. Premieavviket føres med 1 års amortiseringstid.

Årets premieavvik har økt årets pensjonsutgifter i 2017 med kr 87 177, og vil føres i regnskapet neste år 
som en inntekt iht. reglene. Fjorårets premieavvik på kr 43 488 var i 2017-regnskapet ført som en utgift og 
har i årets regnskap redusert kostnadene. Totalt er økte kostnader/premieavviket i 2017 kr 43 689 (ekskl. 
arbeidsgiveravgift) / kr 49 849 (inkl. arbeidsgiveravgift).

Selskapet har et premiefond på kr 1 162 729 som står hos KLP. Dette kan benyttes til å redusere fremtidige 
pensjonsutgifter. Egenkapitaltilskudd i KLP er kr 146 934, og består av årets og tidligere års tilskudd.

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert  
premieavvik og beregningsforutsetningene:    

PENSJONSKOSTNADER                                                                                 2016 2017
Årets opptjening                                                                                    1 246 642 1 561 446
Rentekostnad                                                                                        317 985 391 278
Brutto pensjonskostnad                                                                              1 564 627 1 952 724
Forventet avkastning                                                                                -293 281 -378 029
Netto pensjonskostnad                                                                               1 271 346 1 574 695
Sum amortisert premieavvik                                                                          330 753 -43 488
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 103 628 77 614
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)                                                               1 705 727 1 608 821

PREMIEAVVIK                                                                                         2016 2017
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              1 331 486 1 565 132
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -103 628 -77 614
Netto pensjonskostnad                                                                               -1 271 346 -1 574 695
Premieavvik                                                                                         -43 488 -87 177

PENSJONSFORPLIKTELSE                                                                                31.12.2016 31.12.2017
  ESTIMAT                                                                                             ESTIMAT                                                                                           

Brutto påløpt forpliktelse                                                                          8 220 706 10 088 986
Pensjonsmidler                                                                                      7 235 983 9 438 196
Netto forpliktelse før arbeidsavgift                                                                   984 723 650 790
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SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT                                           2017
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1                                                        0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu                                        8 220 706
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1                                                                    84 034
Overførte/mottatte avvik                                                                            0
Faktisk forpliktelse                                                                                8 304 740
Årets opptjening                                                                                    1 561 446
Rentekostnad                                                                                        391 278
Utbetalinger                                                                                        -168 478
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12                                                                10 088 986

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT                                                 2017
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1                                                               0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1                                                                        7 235 983
Estimatavvik midler IB 1.1                                                                          505 144
Overførte/mottatte avvik                                                                            0
Faktiske pensjonsmidler                                                                             7 741 127
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              1 565 132
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -77 614
Utbetalinger                                                                                        -168 478
Forventet avkastning                                                                                378 029
Brutto pensjonsmidler UB 31.12                                                                      9 438 196

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK                                                                         2017
Sum amortisert premieavvik til føring                                                               -43 488
Akkumulert premieavvik                                                                              -87 177
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AVSTEMMING                                                                                          2017
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1                                                               984 723
Netto pensjonskostnad                                                                               1 574 695
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 77 614
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              -1 565 132
Brutto estimatavvik                                                                                 -421 110
Nettoeffekt av fisjon/fusjon                                                                        0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12                                                             650 790

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING                                         2017
Endret forpliktelse - Planendring                                                                   0
Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff                                                          0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer                                                              84 034
Endringer forpliktelse - Totalt                                                                     84 034

MEDLEMSSTATUS                                                                                       01.01.2016 01.01.2017
Antall aktive                                                                                       29 32
Antall oppsatte                                                                                     9 13
Antall pensjoner                                                                                    9 9
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                279 134 319 324
Gj.snittlig alder, aktive                                                                           40,94 41,31
Gj.snittlig tjenestetid, aktive                                                                     2,30 2,81

FORUTSETNINGER                                                                                      2016 2017
Diskonteringsrente                                                                                  4,00 % 4,00 %
Lønnsvekst                                                                                          2,97 % 2,97 %
G-regulering                                                                                        2,97 % 2,97 %
Pensjonsregulering                                                                                  2,20 % 2,20 %
Forventet avkastning                                                                                4,60 % 4,50 %
Amortiseringstid                                                                                    1 1
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Note 6 – Avsetninger og fond 

Driftsregnskapet Beløp
Avsetninger (dekn.tidl.års regnskapsm.merforbruk + bundne fond) 1 250 944
- Bruk av tidligere avsetninger (disposisjonsfond + bundne fond) -1 057 315
Endring 193 629

Gavefond bundet

Romerike Krisesenter IKS 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 annenhver måned.

Mottatte gaver i 2017 er kr 170 415.

Øremerkede midler

Romerike Krisesenter IKS fikk kr 350 000 i tilskuddsmidler fra Kompetansesenter for kriminalitets-
forebygging i mai 2017. Kr 93 323 er brukt i 2017, og kr 256 677 er avsatt i fond til bruk i 2018.

FOND Saldo pr 
01.01.

Endring Saldo pr 
31.12.

Disposisjonsfond
5560002 Overskuddsfond 2 202 477 -840 618 1 361 859
Sum disposisjonsfond 2 202 477 840 618 2 202 477

Bundne driftsfond
5510001 Fond nettverksgruppe 11 790 -11 790 0
5510002 Gavefond bundet 779 202 -51 258 727 944
5510003 Øremerkede midler (krim.forebygg) 0 256 677 256 677
Sum bundne driftsfond 790 992 193 629 984 621
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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.»

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.

Avskrivninger ble foretatt f.o.m. 2015. 

 Hovedbygg  Tomt  Tekniske 
anlegg 

 Kennel-
anlegg 

 Inventar  IKT-utstyr  Sum 

Anskaffelseskost 
pr 01.01.

 25 590 079  5 228 560  11 982 288  604 594  2 203 181  180 249  45 788 951 

Akkumulerte 
avskrivninger

 1 023 604 0  1 198 228  120 918  629 480  72 100  3 044 330 

Årets 
avskrivninger

 511 802 0  599 114  60 459  314 740  36 050  1 522 165 

Bokført verdi pr 
31.12.

 24 054 673  5 228 560  10 184 946  423 217  1 258 961  72 099  41 222 456 

Antall års 
avskrivning

 50 0  20  10  7  5 

Sum faste 
eiendeler/anlegg

 x  x  x  x  39 891 396 

Sum utstyr, maskiner og transportmidler  x  x  1 331 060 
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Note 8 – Langsiktig gjeld 
Romerike Krisesenter IKS har lån i Kommunalbanken AS på kr 40 137 230 ved årsskiftet.

Selskapet har innbetalt kr 1 516 621 i ordinære avdrag, og kr 108 259 i ekstraordinære avdrag i 2017.
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Note 9 – Arbeidskapital    

Anskaffelse og anvendelse av midler  Regnskap 
2017 

 Reg. budsjett  Oppr.budsjet  Regnskap 
2016 

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)  23 005 044  22 616 000  22 131 000  19 104 702 

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)  -    -    -    -   

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner  82 166  -    -    186 737 

Sum anskaffelse av midler  23 087 210  22 616 000  22 131 000  19 291 438 

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)  19 590 543  20 607 000  20 054 000  19 381 941 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)  -    -    -    -   

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner  2 217 233  2 282 000  2 300 000  2 324 042 

Sum anvendelse av midler  21 807 775  22 889 000  22 354 000  21 705 983 

Anskaffelse - anvendelse av midler  1 279 435  -273 000  -223 000  -2 414 544 

Endring i ubrukte lånemidler  -108 259  -    -    -2 053 276 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  -    -    -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 
Invest

 -    -    -    -   

Endring i arbeidskapital  1 171 176  -273 000  -223 000  -4 467 820 

Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 
2017 

Regnskap 
2016 

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler  2 158 379  -3 976 845 

Endring ihendehaverobl og sertifikater  -    -   

Endring kortsiktige fordringer  -257 898  5 777 143 

Endring premieavvik  -49 849  -427 009 
Endring aksjer og andeler  -    -   

ENDRING OMLØPSMIDLER (A)  1 850 632  1 373 290 

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B)  -679 457  -5 841 109 
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)  1 171 176  -4 467 819 
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9REVISORS BERETNING
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