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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 var 40 år i 2019. Tusenvis av voksne og barn har fått beskyttelse, veiledning og 
praktisk bistand fra selskapet. Det startet i 1979 i en leilighet på Lørenskog, driftet av frivillige. I 2010 kom 
krisesenterloven og i 2011 ble Romerike Krisesenter et interkommunalt selskap, eiet av alle kommunene 
på Romerike. I 2014, flyttet selskapet inn i et nytt og tilpasset bygg med flotte fasiliteter for våre brukere 
og ansatte.

I 2018 mottok selskapet rapporten på selskapskontrollen gjennomført i 2017. 

Det knytter seg alltid spenning til slike selskapskontroller, og det var derfor positivt å se at de endringene 
som er gjennomført i selskapet de siste årene har gitt gode resultater både organisatorisk og økonomisk. 
Det er spesielt positivt at selskapet, gjennom en periode med høye brukertall, kompetansehevende tiltak, 
markant nedgang i sykefraværet og mye ekstern kunnskapsdeling, fortsatt koster kommunene fire kroner 
mindre per innbygger enn gjennomsnittet for sammenlignende krisesentre.

Medarbeiderundersøkelser viser at folk trives med hverandre og arbeidsoppgavene. De ansatte skårer 
spesielt høyt på indre motivasjon og vilje til fleksibilitet. Og for en leder som styrer på tillit og tror på 
mangfold, blir jobben fremover å ta vare på det som virker, i samarbeid med de ansatte. 

Da er det ekstra flott når verneombudet og ansattes representant i 2019 har gjennomført månedens 
fokusområder og tatt ansvar for seminar med temaet arbeidsmiljø for alle fast ansatte.

Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem med store økonomiske og menneskelige konsekvenser. 
Selskapet merker en økning i saker med høy risiko. Det er mennesker utsatt for alvorlig vold. Flere lever 
med drapstrusler. 

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.  
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.

Daglig leder takker for seg etter seks spennende og utviklende år som leder og ønsker selskapet det 
beste fremover!
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Krisesentertilbudet er et lovpålagt kommunalt ansvar, og en del av det offentlige 
hjelpeapparatet. 

2KORT OM VÅRT TILBUD
 

Alle tilbudene vi gir er naturligvis uavhengig av brukerens kjønnsidentitet og seksuelle orientering. 
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. 

Vårt tilbud kan i korte trekk beskrives med følgende stikkord:

• 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
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3
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. 
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 for 
eksempel være slag, spark, dytting, lugging, 
biting, knivstikking, binding, brennmerking, 
kvelertak og angrep med ulike gjenstander.  
All fysisk mishandling inneholder også psykisk 
mishandling.

• Psykisk vold er all bruk av ord, stemme, 
handling eller mangel på handling som 
kontrollerer, skader eller krenker en annen. 
Det kan for eksempel være utskjelling, direkte 
trusler, indirekte trusler, isolering, gjentatt 
sårende kritikk, ignorering, ydmykelser, 
utagerende sjalusi, framsetting av uriktige 
anklager og forhør. 

• Seksuell vold utføres for å krenke, ydmyke og 
kontrollere et annet menneske. Det kan for 
eksempel være uønsket seksuell berøring, 
påtvunget seksuell aktivitet, smertefull 
seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske 
seksuelle handlinger, påtvunget seksuell 
aktivitet med andre og eller mens andre ser 
på. Den seksuelle volden er svært psykologisk 
nedbrytende fordi den rammer det mest 
private hos et menneske.

• Materiell vold er vold som går ut over ting og 
gjenstander. Dette inkluderer for eksempel 
å knuse eller ødelegge vinduer og dører, 
kaste gjenstander (på noen), ødelegge 
ting andre er glade i/som betyr noe for 
dem, rive i stykker klær, kaste og rasere 
inventar. Særlig hvis vedkommende tidligere 
har utøvd fysisk vold, vil den materielle 
volden virke skremmende og lammende. 

• Latent vold betyr at man lever i en konstant 
frykt for nye voldsepisoder. Livet er ofte preget 
av en gjennomgående angst og usikkerhet, 
ikke bare under en voldsepisode, men også 
mellom episodene. Muligheten for vold blir 
derfor styrende for hva man foretar seg. 
Oppmerksomheten rettes typisk mot alle tegn 
på at en ny episode er i gang.

• Digital vold innebærer at internett og 
mobiltjenester kan misbrukes til trusler og 
trakassering via meldinger, overvåking og 
kontroll via mobil og eller sosiale medier. Kan 
også være nettbasert overgrep.

HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER
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• Økonomisk vold er å forhindre en person i å 
ha rådighet over egen økonomi, nekte adgang 
til egen eller evt. felles bankkonto. Videre å 
forhindre en person å ha inntekt, press til å 
være avhengig av andre, samt tvinge til å 
underskrive på lån eller endre testament.  

• Negativ sosial kontroll forstås som ulike 
former for press. Oppsyn, tvang og trusler 
som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever 
i tråd med familiens eller gruppens verdier og 
normer. Negativ sosial kontroll kjennetegnes 
ved at den fratar eller begrenser personers 
grunnleggende rett til å bestemme over eget liv 
og fremtid i henhold til sin alder og modenhet. 
Videre kjennes kontrollen ved at den er 
systematisk og kan bryte med den enkeltes 
rettigheter i norsk lov og barnekonvensjonen. 

Æresrelatert vold og tvangsekteskap blir behandlet 
i neste kapittel i denne årsrapporten. 

Denne problematikken er svært kompleks og 
krevende, hvor 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.
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4 ÆRESRELATERT VOLD  
 – ET VIKTIG FAGOMRÅDE FOR KRISESENTRENE 

Romerike Krisesenter IKS har siden 2014 
registrert en tredobling av saker som omhandler 
æresrelatert vold. Samtidig har krisesenteret 
i samme periode registrert at trusselbildet til de 
som oppsøker krisesenteret er mer uavklart og 
komplekst enn tidligere. 

For å kunne tilby god og riktig hjelp til denne 
brukergruppen, har krisesenteret fokus på å øke 
kompetansen på æresrelatert vold, både internt 
hos de ansatte og eksternt i ulike samarbeidsfora. 

Æresrelatert vold er en form for vold i nære 
relasjoner. Volden utøves for å beskytte familiens, 
slektens eller klanens ære og blir ofte utøvet av 
flere enn en person. 

Både gutter og jenter, kvinner og menn, blir 
utsatt for æresrelatert vold. Volden har som 
mål å forhindre tap av den kollektive æren 
eller å gjenopprette tapt ære. Familien, slekten 
eller klanens ære knyttes ofte til oppførselen til 
kvinnene i familien.

Æresrelatert vold er ikke knyttet til avgrensede 
religiøse miljø, men knytter seg i større grad til 
kultur og tradisjon. Æresbegrepet finnes i alle 
kulturer, men det er ulikt hvordan ære defineres og 
hvilke æreskodeks som gjelder i de ulike samfunn. 
For å kunne forstå fenomenets kompleksitet er 
det viktig med informasjon og kunnskap.

Æresrelatert vold er svært alvorlig for individet 
som blir utsatt, men også for resten av familien. 
Det er mye som står på spill både for den gjeldene 
familien, men også for resten av slekten dersom 
æren går tapt. For familien vil et ærestap kunne 
bety at familien mister sin anseelse, at relasjoner 
blir brutt og at familien fryses ut fra det sosiale 
fellesskapet de er en del av.

Den æresrelaterte volden kan arte seg forskjellig, 
og den er sammensatt. 

Den kan blant annet innebære:

•  Negativ sosial kontroll

•  Fysisk vold

•  Nedverdigelser, isolasjon og annen    
      psykisk vold

•  Trusler

•  Tvangsekteskap

•  Kjønnslemlestelse 

•  Syrevold

•  Ufrivillige utenlandsopphold, hvor en for  
 eksempel blir etterlatt hos familie og slekt

•  Utstøtelse/eksil eller at en ikke ser annet  
 alternativ enn å bryte med familien

•  Æresdrap
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En av årsakene til at disse sakene anses som 
komplekse, er at det kan være mange involverte 
og at de ikke nødvendigvis bare oppholder seg i 
Norge. Krisesenteret ser ofte at familie og nettverk 
i andre land også er involvert. Dette kan innebære 
at den eller de som tar beslutninger på vegne av 
familien og slekten, ikke oppholder seg i Norge. 

Årsaker til æresrelatert vold kan være:

•  En hemmelig kjæreste som blir oppdaget

•  At man står fram med en annen  
 kjønnsidentitet eller seksuell legning 

•  Spredning av rykter og sladder,  
     uavhengig om informasjonen medfører  
 riktighet

•  Familien er i tvil om jentas ærbarhet

•  Den unge omgås venner familien ikke   
 aksepterer 

•  Familiens ønske om å hjelpe slektninger i  
 opprinnelseslandet

•  Press fra slekt og nettverk 

•  Fattigdom og økonomi

•  Hasteløsning for å forhindre eller  
 gjenopprette ærestap

Krisesenteret ser at mange i brukergruppen har 
lite eller ingen nettverk utenom familien. Sett i lys 
av konsekvenser som utstøtelse eller nødvendig 
brudd med familien, vil mange føle seg alene 
og ensomme når en skal ut i ny hverdag uten 
støtte. Oppdragelsen er ofte meget tett knyttet til 
kollektivet, og dermed er også individets identitet 
tett koblet til kollektivet. I møte med denne 
brukergruppen vil hjelpeapparatet kunne oppleve 
ønske om skjerming for volden bruker blir utsatt 
for, samtidig som bruker trekkes mot familien. 
Det kan være utfordrende for hjelpeapparatet 
å forstå denne ambivalensen. Hjelpeapparatet, 
tiltakene og samfunnet for øvrig er bygget fra et 
individualistisk ståsted, og dette kan være en mulig 
forklaring på at både fenomenet og brukerens 
ambivalens for mange kan være utfordrende å 
forstå.

Romerike Krisesenter erfarer at brukerne som er 
utsatt for æresrelatert vold, kan ha behov for en 
rekke ulike tjenester og tilbud. For å forstå deres 
situasjon, og kunne arbeide på en hensiktsmessig 
og god måte, kreves det at krisesenteret og 
hjelpeapparatet for øvrig har god kjennskap til 
problematikken. Det kreves også et godt og nært 
samarbeid mellom instansene, for å kunne ivareta 
brukerens behov, deres rettigheter og ikke minst 
bidra til et trygt liv uten vold.
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Barna utgjør en stor del av beboerne på Romerike 
Krisesenter. Av 281 beboere i 2019 var 142 barn. 
Det var klart flest av de yngste barna, og hele 62% 
var fem år eller yngre. 

Av de voksne som oppsøker krisesenteret hadde 
1/3 levd med vold i fem år eller lengre, og over 
45% hadde levd med vold fra ett til fire år før de 
oppsøkte hjelp. Sett i sammenheng med barnas 
alder, kan vi anta at mange av disse barna har levd 
med vold hele eller store deler av barndommen 
sin og har lite erfaring med en voldsfri barndom. 

Krisesenterloven understreker at barn er 
selvstendige brukere på lik linje med voksne, og 
dermed har samme lovpålagte krav til innhold i 
krisesentertilbudet. Kommunen skal sørge for at 
barn ivaretas på en måte som er tilpasset deres 
særlige behov, og skal i tillegg sørge for at barns 
rettigheter etter annet regelverk er oppfylt mens 
de oppholder seg på krisesenteret.

I 2018 tok Romerike Krisesenter initiativ til et 
barnefaglig nettverk for krisesentre i region øst, 
og i 2019 ble nettverket godt etablert. Vi hadde 
tre treff hvor de barnefaglige fikk rom for å dele 
erfaringer og øke kunnskapen om barn utsatt for 
vold i nære relasjoner. Temaene har blant annet 
vært seksuell atferd hos barn og unge, bruk av 
sanserom i arbeidet med barn og æresrelatert 
vold. I sistnevnte tema var det fokus både på tegn 
vi kan se etter for å avdekke denne type vold samt 
litt om hva vi bør ta hensyn til i den type saker.

 

2018 hadde Romerike Krisesenter fokus på å øke 
de barnefagliges kunnskap om foreldreveiledning. 
I 2019 bygget vi videre på dette ved å heve 
kompetanse i å veilede foreldre til barn utsatt 
for seksuelle overgrep, øke kompetansen på å 
snakke med utsatte barn, samt se etter tegn på 
seksuelle overgrep. Samtidig jobber vi stadig 
med å legge til rette for at enda flere skolebarn 
får fortsette på egen skole, der hvor det er trygt 
nok. Her har vi fokus på både hvordan dette skal 
gjennomføres i praksis for den enkelte, og med 
å veilede og eventuelt trygge forelderen som kan 
være usikker på hva som er en reell risiko og 
hva som er egen frykt utløst av volden beboeren 
har vært utsatt for. Romerike Krisesenter ser at 
barna som får gå på skolen og/eller delta på faste 
aktiviteter profiterer på dette. Andelen barn hvor 
det har lykkes med å fortsette på egen skole har 
økt i 2019 sammenlignet med tidligere år. 

I 2019 var 62% av barna under skolepliktig 
alder. Mens skolebarn har rett til skoleskyss 
med bakgrunn i skoleplikt, har ikke yngre barn i 
barnehage samme rettigheter. Barn på krisesenter 
har ikke rett til å få dekket skyss til barnehage, 
og de fleste barnehagebarn på krisesenteret 
blir derfor uten eget dagtilbud. For å få dette til, 
er barnet avhengig av foreldrenes mulighet til 
å frakte de selv, eller at barneverntjenesten gir 
bistand til skyss. 

5BARNA SOM BOR PÅ KRISESENTERET
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Barn som kommer på krisesenter er i krise – de er 
på flukt, og kan ha det utfordrende psykisk. Barnet 
kan ha vanskelige tanker rundt det å forlate en 
forelder, og savner gjerne venner. Vi på Romerike 
Krisesenter ser at dagene fort blir ekstra lange 
og tunge for de små som bor her. Dette er særlig 
utfordrende for barn som bor her over tid. I 2019 
bodde barna på senteret i gjennomsnitt 26 dager. 
Noen blir kun få dager, mens andre er her i flere 
måneder.

Det virker utfordrende å finne noe positivt å 
aktivisere seg med. Barna kan ha behov for 
hjelp og voksenstyrt lek for å stabilisere seg. 
Uten dagtilbud for barna ser vi at det blir ekstra 
utfordrende for familien å holde på sin vanlige 
døgnrytme. Samtidig får forelderen lite avlastning 
og tid til å bearbeide egne opplevelser, og til å 
stable på plass alt som må til for å etablere en 
ny hverdag. Barn som mistrives kan også være 
en medvirkende faktor til at noen foreldre velger å 
dra tilbake til voldsutøver i en tidlig fase fremfor å 
bli boende sammen med barna på krisesenteret.

Frivillige fra Redd Barna gjør en kjærkommen 
innsats ved å ha lekse- og aktivitetsgruppe for 
barna en dag i uka og en helg i måneden. I tillegg 
stiller Redd Barnas frivillige opp når krisesenteret 
arrangerer sommerfest, juletrefest og andre årlige 
tilstelninger. 

Romerike Krisesenter er avhengig av donasjoner 
fra private og organisasjoner for å ha midler til å 
arrangere aktiviteter og sosiale tilstelninger. Dette 
er positive aktiviteter utover ett trygt sted å bo. 
På tampen av 2019 søker Romerike Krisesenter 
midler hos ulike organisasjoner for å innrede et 
lekerom som er hensiktsmessig for barn med 
mange vanskelige tanker.

I 2020 vil barnefaglig team ha fokus på mer 
tilrettelagt aktivitet for barna som ikke har et 
dagtilbud. 
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For oss som er ansatt på krisesenter er det 
å snakke om vold et dagligdags tema. Vi er 
derimot bevisste på at dette ofte ikke gjelder de 
personene som tar kontakt med oss. Vi erfarer 
at mange aldri har snakket om vold, særlig ikke 
om sine egne erfaringer med det å være utsatt. 
Romerike Krisesenter IKS erfarer at mange som 
tar kontakt med krisesenteret føler en skam over 
å være utsatt for vold, noe som kan føre til at den 
voldsutsatte forblir i den voldelige relasjonen. 
Volden forblir en hemmelighet mange lever med 
over lang tid, noen hele livet.

Flere som tar kontakt med krisesenteret er også 
usikker på om det de er utsatt for kan kalles vold, 
men de har gjerne en oppfatning om at måten 
de behandles på ikke er bra. I slike tilfeller kan 
vi samtale med de om ulike typer vold og lytte 
til deres refleksjoner rundt sine egne erfaringer. 
Vi opplever også at enkelte underkommuniserer 
volden de er utsatt for. Dette gjelder etter vår 
erfaring særlig ofte personer som er utsatt for 
svært grov vold over lang tid. Mennesker tilpasser 
seg og underkaster seg dessverre i alt for stor 
grad også et liv i vold.

Vi erfarer også at det for enkelte utsatte er særlig 
tabu å ta kontakt med krisesenteret. Dette gjelder 
spesielt mann utsatt for vold, eldre person som 
utsettes for vold av sine barn eller barnebarn 
og de som er utsatt for vold av en partner i et 
samkjønnet forhold. På bakgrunn av dette mener 
Romerike Krisesenter IKS at det er svært viktig 
at vold belyses og snakkes om, også utenfor 
krisesentrets vegger og i samfunnsdebatten. 
Romerike Krisesenter IKS jobber kontinuerlig med 
kunnskapsdeling og tverrsektorielt samarbeidet 
for å kunne dele erfaringer og kunnskap om 
voldens mange uttrykk. Vi er avhengig av et godt 
samarbeid med eierkommunene for på best mulig 
måte forebygge vold.

6VOLDENS TABUER
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Avvergeplikten er viktig for å beskytte utsatte mot 
videre vold og forhindre at personer skal bli utsatt 
for vold. Som en generell bestemmelse, ifølge 
straffeloven, er alle pliktig til å melde avverge for å 
søke og forhindre alvorlige straffbare handlinger. 
Ved bekymring for at en person gjør skade på seg 
selv eller andre kan man bruke avvergeplikten 
ved å ta kontakt med politiet eller andre akutte 
tjenester som blant annet legevakt. 

Romerike Krisesenter IKS tar kontinuerlige 
vurderinger vedrørende vår plikt til å avverge. 
Dette gjøres gjerne sammen med vedkommende 
som tar kontakt med krisesenteret og som 
informerer om forhold som vurderes som pliktig 
til å varsle om for å avverge vold. I lovverket går 
forpliktelsen til å varsle for å avverge foran lov om 
taushetsplikt. Men grensen mellom plikt til å varsle 
og taushetsplikt kan være vanskelig å vurdere i 
praksis. Da anbefaler vi å ta kontakt med politiet 
eller barneverntjenesten for å be om en anonym 
drøfting.

7PLIKTEN TIL Å VARSLE
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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. 

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

8STATISTIKK 2019

 

Utvikling i antall brukere på Romerike Krisesenter IKS 

Tabellen viser at de som trenger et beskyttet botilbud blir boende lenger. Dette forklares med høy risiko 
i stadig flere saker og behovet for bistand fra andre instanser, inkludert risikovurdering fra politiet, før 
beboer kan flytte ut av krisesenteret.

Tabellen viser også en markant økning i antall dagsamtaler, som betyr personer som trenger råd og 
veiledning, men ikke nødvendigvis er i en situasjon hvor det er behov for et beskyttet botilbud.
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Hvordan kom beboeren i kontakt med krisesenteret? (Tall i prosent) 

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. 
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Hvorfor henvendte beboeren seg til krisesenteret?  
(Kan være flere årsaker, tall oppgitt i prosent)

Hvor lenge har volden foregått?
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Hvem var voldsutøver?

Barnas alder
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Hvilken bistand har beboerne fått?

Hvor drar beboerne etter opphold på krisesenteret?

* Dette gjelder også alle beboere som hadde opphold gjennom nyttår.
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9STYRETS ÅRSBERETNING 2019

Om Romerike Krisesenter IKS 

RKS har egen hjemmeside, www.romerike-krisesenter.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 01.01.2019. 

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 i 2019 var Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune. 

Representantskapet har hatt ett møte i 2019. På oppsatt møte i november var ikke representantskapet 
vedtaksdyktig, da for få representanter møtte. 

Det har vært avholdt ett eiermøte. 

Styret
Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer i 2019: 

Jane Castro 
Styreleder 
Tiltrådte sept. 2018

Annicken Iversen 
Nestleder

Kari Vatndal Rustad 
Styremedlem

Marius Trana 
Styremedlem 
Fratrådte april 2019

Elizabeth Dahl  
Styremedlem 
(Ansattvalgt styremedlem)

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2019. 

Ola Løberg  
Styremedlem

Audun Fiskvik 
Styremedlem 
Tiltrådte april 2019
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Ansatte
RKS hadde per 31.12.2019 20 årsverk fordelt på 
24 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 relaterte fagområder. 

Daglig leder sa opp sin stilling i 2019, og fratrådte 
31. desember 2019. Styret tilsatte i desember 
2019 ny daglig leder, som tiltrer februar 2020 

Oppgaver og 
tjenesteproduksjon
Krisesenterets målgruppe er mennesker som er 
utsatt for vold i nære relasjoner, eller trusler om 
vold i nære relasjoner. Tjenestene Romerike 
Krisesenter IKS 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. Romerike Krisesenter IKS 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 også i år vært en økning i bruk av 
krisesenterets tilbud. Det er en tydelig dreining 
mot bruk av dagsamtaler, i løpet av 2019 har det 
vært gjennomført 482 dagsamtaler. 

De ansatte har økt bevisstheten knyttet til best 
mulig tilbud, og erfart at dagtilbud i mange tilfeller 
er det som gir best gevinst for bruker. I tillegg 
har dagsamtaler hatt en positiv effekt ved at 
kapasiteten på senteret økes. Brukere som har 
høyest risiko får prioritert botilbud i perioder når 
pågangen er stor. 

Antallet beboere i 2019 ble tilsvarende lik 2018. 
Det har dog vært et år med store variasjoner 
i pågang gjennom året. Statistikken viser 281 
opphold på krisesenterets botilbud, og totalt 
7.103 oppholdsdøgn gjennom året. Dette betyr 
at det gjennomsnittlig bodde 20 personer på 
krisesenteret hver natt. 

Utviklingstiltak 2019 

I 2019 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
2018 277 7 153 429
2019 281 7103 482
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19% 13,5% 9,5% 9,5% 8,6% 3,4% 4,9% 8,9%

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 regnskapsprinsipper, jf. selskapsavtalens § 5.2.
Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse med noter et riktig 
bilde av selskapets resultat for 2019 og økonomisk stilling ved årsskiftet. 

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

Selskapet har i 2019 et mindreforbruk i drifts- regnskapet på kr 33.147. 
Mindreforbruket i 2019 på kr 33.147 foreslås overført til disposisjonsfondet for å styrke selskapets 
likviditet, samt gi selskapet handlings-rom ved uforutsette hendelser.

Arbeidsmiljø
RKS har avtale 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. Den gjennomføres hvert annet 
år, sist gang i 2018. Svarprosenten var da 96% og gjennomsnittlig skår var 4,51. Høyeste skår er 5. 
Landsgjennomsnittet ligger på 4.08. 

Resultatet fra 10-faktor brukes aktivt i utviklingen av selskapet og i arbeidet med nærvær og trivsel. 

Sykefraværet var i gjennomsnitt på 8,9% i 2019, som er høyere enn 2018. Året har vært preget av 
planlagt sykefravær, og hvis man ser bort fra dette fraværet er sykefraværsprosenten 4,7%. 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 2019. Det har heller ikke forekommet 
ulykker. 
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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 2019 bestått av tre kvinner og to menn, i tillegg til representant valgt av de ansatte. 

Per 31.12.19 har RKS 24 ansatte, herav 21 kvinner og 3 menn. Det betyr at 12,5% av de ansatte er menn. 
Gjennomsnittsalderen hos de ansatte er 39 år, og varierer mellom 27 og 56 år. 

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

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 52 avvik i 2019. De fleste omhandler brudd på prosedyrer og strømbrudd som påvirker 
nettforbindelse og port. Avvik behandles med tiltak, gjennomgås i Arbeidsmiljøutvalget og står som fast 
punkt på personalmøter. 

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

Ansatte har ekstern veiledning for å sikre høy etisk standard i tjenestene. Det er utarbeidet verdier for 
Selskapet med høy grad av medvirkning fra personalgruppen. 

Styret mottok i 2018 rapport fra selskapskontrollen i 2017. Rapporten er fulgt opp med egne saker i styret 
og i representantskapet.
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Ytre miljø
Romerike Krisesenter IKS har ingen innsatsfaktorer eller produkter som kan medføre en ikke ubetydelig 
påvirkning av det ytre miljø. RKS, men  er en ren tjenesteytende virksomhet. Selskapet ivaretar miljøhensyn 
gjennom kildesortering av avfall, tre ladepunkter for el-bil og et energieffektivt bygg. Selskapet anses ikke 
å ha en virksomhet som vesentlig forurenser det ytre miljøet og styret ser ikke behov for å iverksette tiltak. 
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Selskapet har i 2019 gjennomført investeringer 
i tråd med representantskapsvedtak i november 
2018 knyttet til kjøreport og kjøleanlegg. 

I overgangen fra 2019 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 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. 
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 2019

Investeringer, utvikling og risiko
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Barna utgjør  
en stor del 

av beboerne 
på Romerike 
Krisesenter.

”
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10ÅRSREGNSKAP 2019

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS
DRIFTSREGNSKAP Note  Regnskap 2019  Reg. budsjett  Oppr.budsjett  Regnskap 2018 

Driftsinntekter:
Salgsinntekter  9 444  -    -   52 188

Refusjoner 3  23 980 587  23 562 000  23 562 000  23 559 192

Overføringer 200 000 -  -   -

Andre driftsinntekter 6  126 637  -    -    137 721 

Sum driftsinntekter  24 316 668  23 562 000  23 562 000  23 749 100 

Driftsutgifter:
Lønn inkl. sosiale utgifter 2  17 550 792 17 618 000 17 618 000 16  641 199

Kjøp av varer og tjenester 3 845 783 3 150 000 3 152 000 3 662 580

Overføringer 763 795 665 000 665 000 813 977

Kalkulatoriske avskrivninger 4, 7, 10  1 522 165  1 523 000  1 523 000  1 522 165 

Andre driftsutgifter 7 999 46 000 46 000 3 224

Fordelte utgifter  -    -    -    -   

Sum driftsutgifter:  25 573 918 23 004 000 23 004 000 22 643 144

Brutto driftsresultat: -1 257 250 558 000 558 000 1 105 956

Finansposter:
Renteinntekter 184 862  -    -   130 628

Renteutgifter 810 409 815 000 815 000 666 029

Avdrag på lån 4, 8 1 514 380 1 530 000  1 530 000 1 520 540

Mottatte avdrag på lån  -    -    -    -   

Utlån  -    -    -    -   

Motpost avskrivninger  3 405 549  1 523 000  1 523 000  1 522 165 

Ordinært resultat 8 372  -264 000   -264 000  572 180

Interne finansieringstransaksjoner:
Avsetninger 6 1 025 147 862 601  -   1 223 527

Bruk av tidligere avsetninger 6 1 074 979 1 152 601 290 000 1 539 076

Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskap 25 057 26 000 26 000 25 128

Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne 
finans.)

33 147  -    -    862 601
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INVESTERINGSREGNSKAP Note  Regnskap 2019  Reg. budsjett  Oppr.budsjett  Regnskap 2018 
Investeringer:

Investeringer i varige driftsmidler 477 250   550 000   550 000    -   

Utlån  -    -    -    -   

Kjøp av aksjer og andeler 4 25 057 26 000 26 000 25 128

Sum investeringer 502 307 576 000 576 000 25 128

Finansiering:
Bruk av lånemidler  -    -    -    -   

Salg av Anleggsmidler / fast eiendom  -    -    -    -   

Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer  -    -    -    -   

Kompensasjon for merverdiavgift  95 450    -    -    -   

Mottatte avdrag på utlån  -    -    -    -   

Salg av aksjer og andeler  -    -    -    -   

Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap 25 057 26 000 26 000 25 128

Netto avsetninger  381 800 550 000    550 000 -

Sum finansiering: 502 307 576 000 576 000 25 128

Udekket/udisponert  -    -    -   -

BALANSE  Regnskap 2019  Regnskap 2018 
EIENDELER:
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler  -    -   

Faste eiendommer og anlegg 7, 10 45 932 026 38 720 021

Utstyr, maskiner og transportmidler 7, 10 786 851  980 270

Utlån  -    -   

Konserninterne langsiktige fordringer  -    -   

Aksjer og andeler 5 197 119 172 062

Pensjonsmidler 4, 5 12 408 161 11 405 463

Sum anleggsmidler: 59 324 157 51 277 816

Omløpsmidler
Varer  -    -   

Kortsiktige fordringer 573 639 447 416

Konserninterne kortsiktige fordringer  -    -   

Premieavvik 5  -162 945  -81 165

Aksjer og andeler  -    -   

Sertifikater  -    -   

Obligasjoner  -    -   

Derivater  -    -   

Kasse, bankinnskudd 6 708 659 7 518 589

Sum omløpsmidler: 7 119 353 7 884  840
SUM EIENDELER: 66 443 510 59 162 656
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EGENKAPITAL OG GJELD: Note Regnskap 2019 Reg. Budsjett

Egenkapital
Disposisjonsfond 6 2 928 466 2 447 664

Bundne driftsfond 6 619 240 669 072

Ubundne investeringsfond  -    -   

Bundne investeringsfond  -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest  -    -   

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 33 147 862 601

Regnskapsmessig merforbruk (Drift)  -   -

Udisponert i inv.regnskapet  -    -   

Udekket i inv.regnskapet  -   -

Kapitalkonto 4 9 132 058 753 351

Sum egenkapital: 12 712 910 4 732 688

Gjeld
Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån  -    -   

Pensjonsforpliktelser 4, 5 13 076 490 11 894 476

Sertifikatlån  -    -   

Annen langsiktig gjeld  -    -   

Konsernintern langsiktig gjeld  -    -   

Avsetning for forpliktelser 8 37 102 310 38 616 690

Sum langsiktig gjeld: 50 178 800 50 511 166

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån  -    -   

Annen kortsiktig gjeld 3 551 800 3 918 801

Derivater  -    -   

Konsernintern kortsiktig gjeld  -    -   

Premieavvik  -    -   

Sum kortsiktig gjeld: 3 551 800 3 918 801

SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 66 443 510 59 162 656

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler  -   -

Ubrukte konserninterne lånemidler  -    -   

Andre memoriakonti  -    -   

Motkonto for memoriakontiene  -   -
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Romerike 
Krisesenter IKS ble 

opprettet i 2011.
”
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11NOTER

Note 1 – Regnskapsprinsipper og eierforhold

Selskapets årsregnskap er ført etter kommunale regnskapsprinsipper,  
jmf. 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 31.12.2019: 

Kommunenr Kommune Eierandel i %
221 Aurskog-Høland 5,6
237 Eidsvoll 8,4
229 Enebakk 1,9
227 Fet 4,0
234 Gjerdrum 2,3
239 Hurdal 1,0
230 Lørenskog 13,3
238 Nannestad 4,5
236 Nes 7,5
233 Nittedal 8,0
228 Rælingen 6,1
231 Skedsmo 18,6
226 Sørum 6,2
235 Ullensaker 12,6

Sum 100,0
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Note 2 – Godtgjørelser og tilskudd revisjon

Godtgjørelse til styret:

Navn Styreverv Beløp
Jane Beate Castro Styreleder           84 800 
Annicken Iversen Nestleder 52 200
Elisabeth Beck Dahl           44 800 
Audun Fiskvik Styremedlem          22 400 
Ola Løberg Styremedlem 44 800
Kari Vatndal Rustad Styremedlem 44 800
Marius Trana Styremedlem 20 000

          

Sum godtgjørelse til styret 313 800

Godtgjørelse til daglig leder:

Laila Durrani har mottatt kr 887 789 i lønn og kr 23 333 i telefongodtgjørelse i 2019.

Tilskudd til revisjon:

Revisjonshonorar i 2019 utgjør kr 66 300.
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Kommune  Eierandel i %  Innbetalt i 2019
 Aurskog-Høland 5,6 1 285 032
 Eidsvoll 8,4 1 927 548
 Enebakk 1,9 435 993
 Fet 4,0 917 880
 Gjerdrum 2,3 527 781
 Hurdal 1,0 229 470
 Lørenskog 13,3 3 051 951
 Nannestad             4,5 1 032 615
 Nes 7,5 1 721 025
 Nittedal 8,0 1 835 760
 Rælingen 6,1 1 399 767 
 Skedsmo 18,6 4 268 142
 Sørum 6,2 1 422 714 
 Ullensaker 12,6 2 891 322
Sum fra kommuner 100,0 22 947 000
  
 Øvrige refusjoner (sykelønn, mva-kompensasjon)  1 033 587

  

Refusjoner totalt  23 980 587

Note 3 – Overført fra eierkommuner
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Kapitalkonto Debet Kredit
   

INNGÅENDE BALANSE 01.01.2019  753 351
   
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg *)          3 405 549  
Aktivering av fast eiendom og anlegg (vent.anlegg) 477 250
Korr aktivering fast eiendom/anlegg tidligere år *) 9 351 028
Korr aktivering utstyr/maskiner tidligere år *) 595 857
Kjøp av aksjer og andeler (KLP) 25 057
 Aktivering av pensjonsmidler  1 002 698 
Avdrag på eksterne lån (Kommunalbanken)  1 514 380
Endring pensjonsforpliktelser 1 182 014

UTGÅENDE BALANSE 31.12.2019 9 132 058

   

SUM 13 719 621 13 719621

Note 4 – Kapitalkonto  

*) Se også note 7 og 10 
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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 2019 med kr 142 809 . 

Fjorårets premieavvik på kr 71 135 var i 2018-regnskapet ført som en utgift og har i årets regnskap 
redusert kostnadene. 

Selskapet har et premiefond på kr 1 502 787 som står hos KLP. Dette kan benyttes til å redusere fremtidige 
pensjonsutgifter. 

Egenkapitaltilskudd i KLP er kr 197 119, og består av årets og tidligere års tilskudd.  

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert  

premieavvik og beregningsforutsetningene:    

PENSJONSKOSTNADER                                                                                 2018 2019
Årets opptjening                                                                                    1 749 057 1 963 397 
Rentekostnad                                                                                        458 427 503 492 
Brutto pensjonskostnad                                                                              2 207 484 2 466 889
Forventet avkastning                                                                                -458 685 -499 203
Netto pensjonskostnad                                                                               1 748 799 1 967 686 
Sum amortisert premieavvik                                                                          -87 177 -71 135
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 78 501 76 826 
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)                                                               1 740 123 1 973 377 

PREMIEAVVIK                                                                                         2018 2019
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              1 756 165 1 901 703 
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -78 501 -76 826
Netto pensjonskostnad                                                                               -1 748 799 -1 967 686
Premieavvik                                                                                         -71 135 -142 809 

PENSJONSFORPLIKTELSE                                                                                31.12.2018 31.12.2019

  ESTIMAT                                                                                             ESTIMAT                                                                                           
Brutto påløpt forpliktelse                                                                          1183 4 046 12 993 901 
Pensjonsmidler                                                                                      11 405 463 12 408161 
Netto forpliktelse før arbeidsavgift                                                                   428 583 585 740 
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SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT                                           2019
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1                                                        0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu                                        11 834 046 
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1                                                                    -1 113 255
Overførte/mottatte avvik                                                                            0
Faktisk forpliktelse                                                                                10 720 791 
Årets opptjening                                                                                    1 963 397 
Rentekostnad                                                                                        503 492 
Utbetalinger                                                                                        -193 779
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12                                                                12 993 901 

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT                                                 2019
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1                                                               0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1                                                                        11 405 463 
Estimatavvik midler IB 1.1                                                                          -1127 603
Overførte/mottatte avvik                                                                            0
Faktiske pensjonsmidler                                                                             10 277 860 
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              1 901 703 
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -76 826
Utbetalinger                                                                                        -193 779
Forventet avkastning                                                                                499 203
Brutto pensjonsmidler UB 31.12                                                                      12 408 161 

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK                                                                         2019
Sum amortisert premieavvik til føring                                                               -71 135
Akkumulert premieavvik                                                                              -142 809
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AVSTEMMING                                                                                          2019
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1                                                               428 583 
Netto pensjonskostnad                                                                               1 967 686 
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 76 826 
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              -1901 703
Brutto estimatavvik                                                                                 14 348
Nettoeffekt av fisjon/fusjon                                                                        0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12                                                             585 740 

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING  
OG TARIFFENDRING                                         

2019

Endret forpliktelse - Planendring                                                                   0
Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff                                                          0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer                                                              -1 113 255
Endringer forpliktelse - Totalt                                                                     -1 113 255

MEDLEMSSTATUS                                                                                       01.01.2018 01.01.2019
Antall aktive                                                                                       33 33
Antall oppsatte                                                                                     19 24
Antall pensjoner                                                                                    8 9
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                351 522 386 692 
Gj.snittlig alder, aktive                                                                           42,56 42,77 
Gj.snittlig tjenestetid, aktive                                                                     4,01 4,06

FORUTSETNINGER                                                                                      2018 2019
Diskonteringsrente                                                                                  4,00 % 4,00 %
Lønnsvekst                                                                                          2,97 % 2,97 %
G-regulering                                                                                        2,97 % 2,97 %
Pensjonsregulering                                                                                  2,20 % 2,20 %
Forventet avkastning                                                                                4,50 % 4,50 %
Amortiseringstid                                                                                    1 1
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Note 6 – Avsetninger og fond 

Driftsregnskapet Beløp
Avsetninger (dekn.tidl.års regnskapsm.merforbruk + bundne fond) 1 025 147 
- Bruk av tidligere avsetninger (disposisjonsfond + bundne fond) -1 074 979
Endring -49 832 

Gavefond budnet

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 2019 er kr 126 637. 

FOND Saldo pr 
01.01.

Endring Saldo pr 
31.12.

Disposisjonsfond
5560002 Overskuddsfond 2 447 664 480 802 2 928 466 
Sum disposisjonsfond 2 447 664 480 802 2 928 466 

Bundne driftsfond
5510002 Gavefond bundet 669 072 -85 740 583 332 
5510003 Øremerkede midler (krim.forebygg) - 35 908 35 908 
Sum bundne driftsfond 669 072 -49 832 619 240 
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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. 

Anleggsmidlene ble registrert med anskaffelseskost uten kompensasjonsberettiget mva ved aktivering i 
2015-regnskapet, dvs. kr 9 946 885 for lavt beløp. Dette er korrigert i 2019-regnskapet, og medfører en 
økning på anleggsmidlene og kapitalkontoen. 

I 2019 er det investert kr 477 250 i nytt ventilasjonsanlegg. Dette avskrives f.o.m. 2020.  

Anskaffelses- 
kost 

 Akkumulerte 
avskrivninger 

2015-2018

 Årets 
avskrivninger 
2019 inkl. korr.

 Bokført verdi 
pr. 31.12.2019 

 Antall års 
avskrivning 

 

Hovedbygg 31 794386 2 047 208 1 132 233 28 614 945 50 1)
Tomt 5 228 560 - - 5 228 560 0 1)
Teknisk anlegg 14 977 860 2 396 456 1 348 007 11 233 397 20 1)
Kennel-.anlegg 755 743 241 836 136 033 377 874 10 1)
Vent. anlegg 477 250 - - 477 250 20 1)
Inventar 2753 976 1 258 960 708 165 786 851 7 2)
IKT-utstyr 225 311 144 200 81 111 - 5 2)
SUM 56 213 086 6 088 660 3 405 549 46 718 877

1) Sum faste eiendeler/anlegg 
2) Sum utstyr, maskiner, transportmidler

Note 8 – Langsiktig gjeld 
Romerike Krisesenter IKS har lån i Kommunalbanken AS på kr 37102 310 ved årsskiftet. Selskapet har 
innbetalt kr 1 514 380 i ordinære avdrag i 2019. 
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Note 9 – Arbeidskapital    

Anskaffelse og anvendelse av midler  Regnskap 
2019 

 Reg. 
budsjett 

 Oppr.
budsjet 

 Regnskap 
2018 

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)  24 316 668 23 562 000 23 562 000 23 749 100

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 95 450    -    -    -   

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 184 862  -    -   130 328

Sum anskaffelse av midler 24 596 979 23 552 000 23 562 000 23 879 728

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 22 168 369 21 481 000 21 481 000 21 120 979 

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)  477 250 550 000   550 000       -   

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 2 349 846 2 371 000 2 371 000 2 211 697 

Sum anvendelse av midler 24 995 485 24 402 000 24 402 000 23 332 676 

Anskaffelse - anvendelse av midler -398 485 -840 000 -840 000 547 052 

Endring i ubrukte lånemidler -  -    -   -

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  -    -    -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 
Invest

 -    -    -    -   

Endring i arbeidskapital -398 485 -840 000 -840 000 547 052 

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 1 058 294 862 601 - 2 086 128
Bruk av avsetninger 1 456 779 1 702 601 840 000 1 539 076
TIi avsetning senere år - - - -
Netto avsetninger -398 485 -840 000 -840 000 547 052

lnt. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv. 3 430 606 1 549 000 1 549 000 1 547 293
Interne utgifter mv. 3 430 606 1 549 000 1 549 000 1 547 293
Netto interne overføringer - - - -
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Note 9 – Arbeidskapital forts.    

Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2019 Regnskap 2018

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler -809 930 825 073 

Endring ihendehaverobl og sertifikater  -    -   

Endring kortsiktige fordringer 126 223 -5 550 937

Endring premieavvik -81 780 18 304 
Endring aksjer og andeler  -    -   

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -765 487 -4 707560

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) 367 002 5 254 611 

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) -398 485 547 052

Note 10 – Korrigering av tidligere års feil 
Romerike Krisesenter IKS tok i bruk nytt bygg i mai 2014, og avskrivninger ble foretatt f.o.m. 2015. 

I 2015-regnskapet ble anleggsmidlene registrert med anskaffelseskost uten kompensasjonsberettiget 
merverdiavgift (nettobeløp), men skulle ha vært registrert med bruttobeløp. 

Anskaffelseskost ble registrert med totalt kr 45 788 951, mens det korrekte var kr 55 735 836, dvs.  
kr 9 946 885 for lavt beløp. 

Dette er korrigert i 2019-regnskapet ved at anskaffelseskost pr. anleggsmiddel er økt til korrekt beløp.  
Av årets avskrivninger på kr 3 405 549 gjelder kr 1 883 385 ekstra avskrivninger for perioden 2015-2019.

Konto Kontonavn Ant. 
år  

avskr.

Anskaff.kost 
pr. 01.01.15 

(u/mva) 

Anskaff.kost 
pr. 01.01.15 

(m/mva) 

 Differanse 
anskaff.kost 
(korr. i 2019)

 Ekstra årlig 
avskrivning 

Ekstra avskr.  
5 år:  

2015-2019 

5240000 Inventar 7 2 203 181 2 753 976 550 795 78 685,00 393 425,00
5240001 IKT-utstyr 5 180 249 225 311 45 062 9 012,00 45 062,00
5270000 Hovedbygg 50 25 590 079 31 794 386 6 204 307 124 086,14 620 430,70
5270001 Tomt  

Korshagen 35-37
0

5 228 560 5 228 560 - - -

5270002 Teknisk anlegg 20 11 982 288 14 977 860 2 995 572 149 778,60 748 893,00
5270003 Kennel-anlegg 

og utebod
10

604 594 755 743 151 149 15 114,90 75 574,50

SUM 45 788 951 55 735 836 9 946 885 376 677,04 1 883 385,20
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Regnskap for Romerike Krisesenter IKS 2019 
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12REVISORS BERETNING 2019

 

Til representantskapet i Romerike Krisesenter IKS 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Romerike Krisesenter IKS som viser et ordinært resultat på kr 8 372 
og et regnskapsmessig resultat på kr 33 147. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 
alt vesentlige en dekkende fremstilling av selskapets finansiell stilling per 31. desember 2019, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale 
selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i styrets årsberetning, 
men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål 
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, 
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for 
øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
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Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk 
i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide 
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet. 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• Identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

• Opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

• Evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• Evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket 
i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger 
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 
om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av tap er konsistente med 
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Jessheim, 10. mars 2020

Børge Haukland 
oppdragsansvarlig revisor 
Romerike Revisjon IKS
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www.rkrise.no
Tlf: 66 93 23 10 | post@rkrise.no 

Facebook: www.facebook.com/Romerike-Krisesenter


