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1LEDER

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

Høyt fokus på kortest mulig fravær og tiltak for å høyne nærværet har gitt oss lavere sykefravær i 2016, 
sammenlignet med 2015. Det er selskapet fornøyd med, samtidig som vi aldri hviler i forhold til fokus 
på nærvær. 

Vi har gjennomført interne tiltak med fokus på holdninger, etisk refleksjon og systematiserte 
overlappinger. Vi har kartlagt verdiene i hverdagen, og startet arbeidet nedenfra og opp med å finne 
selskapet sine verdier. Alle ansatte deltar i verdiarbeidet, og målet er felles verdier med god forankring 
hos hver enkelt av oss som jobber på Romerike Krisesenter IKS.

Eksternt har vi holdt mange foredrag rundt i kommunene, og i samarbeid med andre instanser. 
Selskapet mottar mange invitasjoner om å delta med presentasjoner på ulike fagområder og også mer 
systemrettet.

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 2016.

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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2HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER
 
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, rasere møbler 
eller inventar. Dersom den som utøver 
den materielle volden tidligere har utøvd 
psykisk eller fysisk vold, vil den materielle 
volden oppleves særs skremmende. 
 
 

• Latent vold er redselen og beredskapen man 
har for nye voldsopplevelser, selv om det ikke 
nødvendigvis foreligger noen aktiv trussel. 

 
Personer fra andre nasjoner/kulturer som 
er truet med tvangsekteskap og trafficking 
(menneskehandel) søker også ofte tilflukt på 
krisesenteret. Denne problematikken er svært 
kompleks og krevende og det stilles høye krav 
til ansattes kompetanse. Disse sakene krever 
også et utstrakt samarbeid med det øvrige 
hjelpeapparatet. Bygging av nettverk er her 
viktig for å ivareta familiene både under og etter 
oppholdet på senteret. 
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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.   

”
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• 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

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. 

Vårt tilbud kan i korte trekk beskrives med følgende stikkord:
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4BARNEFAGLIG ARBEID HOS OSS
 

Bemanning og organisering 

I lov om krisesentertilbud § 1  står følgende:

Formålet med loven er å sikre et godt helhetlig 
krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som 
er utsatt for vold eller trusler om vold i nære 
relasjoner. 

Med dette stilles det krav om at krisesentertilbudet 
anerkjenner barna som en egen brukergruppe på 
lik linje med de voksne for å kunne ivareta deres 
interesser og rettigheter. 

Høsten 2016 fikk vi inn en siste barnefaglig i det 
barnefaglige teamet, og er nå en gruppe på tre 
som kun arbeider med barn og ungdom. I teamet 
er vi to damer og en mann. At vi nå har fått en 
mann som arbeider spesielt rettet mot barna, 
tenker vi er svært positivt for dem som kommer på 
krisesenteret. Barna som kommer kan ha opplevd 
skremmende opplevelser med både menn og 
kvinner, og det er viktig at barna kan få møte 
menn og kvinner som kan tilby en trygg relasjon. 

At vi nå er tre barnefaglige, gir mulighet for 
å gi et godt faglig forankret tilbud til barna 
og ungdommene på krisesenteret. Romerike 
Krisesenter har lenge hatt et fokus på at barna 
og barneperspektivet skal få en stor plass,og 
en økt bemanning gir god mulighet for å kunne 
videreutvikle arbeidet vårt. Det gir også mulighet 
for å kunne arbeide mer forebyggende, og kunne 
dra ut til eierkommunene våre for å informere om 
vårt tilbud. 

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

Hvem er barna og ungdommene som bor på 
krisesenteret 

For å kunne si noe om tilbudet til krisesenteret, er 
det viktig å fortelle noe om hvem vi lager tilbudet 
for. 

Barna og ungdommene som kommer til 
krisesenteret kommer ofte i følge med 
barneverntjenesten eller politiet, noen ganger 
er det den utsatte forelderen som selv har tatt 
kontakt. Felles for mange av dem er at de har 
levd med vold i store deler av livet sitt. Enten som 
vitner auditivt eller visuelt, eller ved at de selv er 
utsatt for vold. 

Å komme på krisesenter oppleves for mange som 
trygt. Vi ser at omvisning på bygget hvor vi viser 
de sikkerhetstiltakene som er satt inn, er en viktig 
del av ankomsten for barna. For mange oppleves 
det også som viktig å få være i et miljø hvor en 
slipper å være redd for ny vold. 

På tross av at mange av barna uttrykker at det 
er godt å være på senteret, er det også viktig å 
si noe om hva en mister ved å bo på krisesenter. 
I en tid med mange store omveltninger i livet, er 
det ekstra viktig å kunne opprettholde rutiner som 
dagtilbud og kontakt med venner og nettverk. 
Den kontinuiteten og tryggheten det innebærer å 
møte kjente på skole og barnehage, ser vi at er 
særdeles viktig. 
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Å bo på krisesenter, vil avhengig av trusselbildet 
kunne innebære at oppfølging av tilbud på 
hjemskole, fritidsaktiviteter og kontakt med venner 
for en periode er vanskelig å opprettholde. For 
barnehagebarna kan de innebære at en ikke får 
gått i barnehage og møtt de som ofte representerer 
en stor trygghet i livet deres. 

Mange av barna og ungdommene har levd med 
en stor ansvarsfølelse for sine søsken og sine 
foreldre. På krisesenteret ser vi at mange bruker 
tid på å bli trygge på å gi fra seg dette opplevde 
eller reelle ansvaret, og at de må erfare at de 
voksne tar på seg ansvaret. Dette er et tema 
som også blir viktig for de familiene som skal 
reetableres. Vi ser at et godt og nært samarbeid 
med de ulike tilbudene i kommunen familien flytter 
til, er helt essensielt for at familien skal kunne 
skape en ny og trygg hverdag.  Dette for at barna 
og ungdommene skal være trygge på at det er et 
nettverk rundt dem som vil ivareta deres behov og 
rettigheter. Minst like viktig er det nok for mange at 
foreldrene får den hjelpen de trenger. 

Kort sagt må krisesenteret og instansene rundt 
familien ha et fokus på at barna skal få lov til å 
være barn, og at deres historie og behov får plass. 

Tilbud til barn og ungdom på senteret 

I krisesenterloven er det også spesiefisert i § 3 at

Kommunen skal sørgje for å ta vare på barn på 
ein god måte som er tilpassa deira særskilte 
behov, og skal også sørgje for at barn får oppfylt 
dei rettane dei har etter anna regelverk

Som krisesenter ønsker vi å skape et tilbud for 
barna hvor deres behov for å kunne fortelle sin 
historie, samt utfolde seg i lek og aktivitet blir 
ivaretatt. I det følgende vil tilbudet til barn og 
ungdom på krisesenteret beskrives. 

Samtaletilbud barn: 

Barna som bor på krisesenteret, eller på annen 
måte er knyttet til senteret gjennom sine foreldre, 
tilbys et samtaletilbud med barnefaglig personalet. 
Dette er et tilbud vi anser som svært viktig, da 
mange av barna opplyser om at de har få eller 
ingen andre de opplever det er naturlig å snakke 
om volden med. På krisesenteret opplever mange 
av barna og ungdommene, at det er rom for å 
snakke om det som for mange er et tema det ikke 
er «lov» å snakke om. 

Krisesenteret har hatt et spesielt fokus på å utvikle 
den faglige kunnskapen mht. til gjennomføring av 
samtaler med barn og ungdom. Med bakgrunn i 
dette har hele teamet blitt kurset i samtalemetoden 
Barnesamtalen, som også brukes i tilrettelagte 
avhør av barn. 

Ettersom noen familier kanskje må flytte til 
nye kommuner, ønsker krisesenteret å tilby 
samtaler også etter utflytting, inntil samtaletilbud 
i kommunen er etablert dersom dette anses som 
hensiktsmessig. Dette for at barna skal slippe å 
stå uten tilbud i påvente av saksbehandling. 

Samtaletilbud til foreldre: 

Statistikk for tidligere år viser at en svært stor 
andel av de barna som kommer på krisesenteret 
er under 6 år. Krisesenterets erfaring er at mange 
foreldre er usikre i foreldrerollen, og på grunn av 
volden har de kanskje ikke fått utøvd foreldrerollen 
på den måten de egentlig ønsker. 

Med bakgrunn i at krisesenteret ser et stort 
behov for foreldreveiledning, er personalet 
påbegynt kursing i Sircle of security. Det vil i 2017 
arbeides med å integrere metoden i arbeidet på 
krisesenteret. 



9

Aktiviteter på krisesenteret 

Med økt bemanning har det også gitt mulighet for 
å kunne utvide aktivitetstilbudet på krisesenteret. 
Det er nå startet opp en barnegruppe hvor 
personalet tilbringer tid sammen med barna. 
Dette gir foreldrene mulighet for å delta på møter 
og samtaler. 

Det er i 2016 også innledet et samarbeid med 
Redd Barna. De har en gruppe frivillige som har 
leksegruppe og søndagsgruppe med barna. Vi 
har hatt et svært godt samarbeid med dem i året 
som har vært, og gleder oss til å fortsette i 2017. 

Krisesenteret ønsker med aktivitetstilbudet å gi 
barna, og barn sammen med foreldrene sine gode 
opplevelser i trygge omgivelser. Det viser seg ofte 
at dette er noe barna og deres familier har lite eller 
ingen erfaring med fra før. 

Som Lov om krisesentertilbud påpeker, skal det 
tilrettelegges for et likeverdig tilbud for barn av 
kvinner og barn av menn.  Krisesenteret er opptatt 
av at tilbudet skal være likestilt, og arbeider aktivt 
for dette. Organiseringen av bygget hvor begge 
avdelingene er lagt på samme sted, gir god 
mulighet for dette. 

Skole og barnehagetilbud 

Krisesenteret samarbeider med aktuelle instanser 
for å sørge for at skoleplikten kan oppfylles. Det 
arbeides generelt for at barn og ungdom kan 
opprettholde sine dagtilbud, da det anses som 
spesielt viktig i en tid med mange omveltninger i 
barnas liv at de får være i kjente omgivelser med 
kjente voksne og barn. 

Arbeid i eierkommunene 

I 2016 har det barnefaglige teamet hatt et 
ønske om å nå ut til alle eierkommunenes 
barneverntjenester. Dette for å gi informasjon om 
vårt tilbud, samt skape gode arenaer for å snakke 
om ønsket samarbeid. Ved årets slutt hadde vi 
vært hos 9 av 14 barneverntjenester. Målet er å 
møte barnevernet i alle kommunene i vårt område.

Barnefaglig nettverk 

Krisesenteret startet i 2016 arbeidet med å starte 
opp et barnefaglig nettverk for alle barnefaglige 
ved krisesentrene i region Øst. Oppstart for 
nettverket vil være i starten av 2017, og Romerike 
Krisesenter IKS vil ha en koordinerende rolle i 
dette nettverket. 

Forslaget om å starte et slikt nettverk er blitt møtt 
med mange gode tilbakemeldinger, og vi gleder 
oss til å kunne skape en arena hvor vi kan dele 
kunnskap og erfaringer med hverandre. 

Fokusområder i 2017 

For året 2017 har det barnefaglige teamet et 
ønske om å nå ut til barnehagene.  Barnehagene 
er en svært viktig arena å kunne avdekke vold og 
overgrep mot barn, og ettersom statistikken viser 
at de fleste barna på krisesentrene er under 5 år, 
ønsker vi å komme i kontakt med barnehagene for 
å informere om vårt tilbud. 

Vi har inngått et samarbeid med Ullensaker 
barneverntjeneste, og vil høsten 2017 arrangere 
en konferanse for alle barnehager på Øvre 
Romerike. På konferansen vil krisesenteret og 
barneverntjenesten fortelle om sine tilbud, vi vil 
også få besøk av en ekstern foredragsholder som 
skal snakke om barn som voldsutsatte.
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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 
heterofile og homofile), 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 etc. 

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

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

5STATISTIKK 2016

 

Utvikling i antall brukere på Romerike krisesenter IKS 

2013 2014 2015 2016
 Beboere, kvinner 134 143 155 146
 Beboere, menn 1 8          15 8

 Beboere, barn 118 132 152 141
Beboere totalt 253 283 322 295
Dagsamtaler 54 82 294 348
Antall døgn 6.568 6.098 7.901 7.078
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Hvordan kom beboeren i kontakt med RKS?

(tall i prosent)

Ved ankomst, var beboeren...

(tall i prosent)

Hvor lenge har volden pågått?  
(tall i prosent)

Hvor gamle er barna? 
 (tall i prosent)

Har barna bodd på dette 
eller annet krisesenter tidligere?  

(tall i prosent)

Hvor flyttet beboer etter oppholdet 
på krisesenteret?  

(tall i prosent)

A
ndre

E
get initiativ

Fam
ilie/venner

Fastlege/legevakt

H
elsestasjon

N
AV

B
arnevern

P
olitiet

A
dvokat

Interesseforening

A
nnet krisesenter

E
gen bolig (uten voldsutøver)

N
y/annen bolig

Tilbake til voldsutøver

S
lekt/venner

A
nnet krisesenter 

Flyktninginstans

Institusjon

B
arnevernstiltak

A
nnet sted

Vet ikke
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6STYRETS ÅRSBERETNING 2016

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 2016 vært Ole Jacob 
Flæten, ordfører i Skedsmo kommune. Representantskapet har hatt to møter i 2016.

STYRET

Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer i 2016: 

Kari Hauge 
Leder

Cathrine Gundersen 
Nestleder

Kari Vatndal Rustad 
Styremedlem

Ola Løberg  
Styremedlem

Marius Trana 
Styremedlem

Elizabeth Dahl  
Styremedlem fra mai 
2016 (ansattvalgt 
styremedlem)

Siw E. Strøm  
Styremedlem til mai 
2016 (ansattvalgt 
styremedlem)

Styret har hatt 6 styremøter i 2016.
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ANSATTE

RKS hadde per 31.12.2016 18 årsverk fordelt på 
23 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 også i år når det gjelder 
hvor mange som har benyttet seg av krisesenterets 
tilbud. 

Antall dagsamtaler har økt med 18,4 prosent, til 
348 samtaler i løpet av 2016. Det er en bevisst 
dreining mot flere dagsamtaler, for å sikre 
oppholdsplass til de som har høyest risiko. 

Som forventet har antallet beboere i 2016 endt 
opp mellom tallene for 2014 og 2015, og det var 
295 opphold på krisesenterets botilbud. Det var 
totalt 7.078 oppholdsdøgn gjennom året, noe 
som tilsvarer at det gjennomsnittlig bodde 19-20 
personer på krisesenteret hver natt. Halvparten 
av overnattingene var av barn.

 

UTVIKLINGSTILTAK 2016 

I 2016 har selskapet særlig jobbet med:

• Nærvær

• Kommunikasjon

• Samarbeid

• Kompetanse
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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 
regnskapsprinsipper, jf. selskapsavtalens § 5.2. 

Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, 
investeringsregnskap og balanse med noter et 
riktig bilde av selskapets resultat for 2016 og 
økonomisk stilling ved årsskiftet. 

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

Selskapet har i årsregnskapet ubrukte lånemidler 
på kr 108.258, 84, knyttet til byggeprosjektet. 

Dette er midler som ikke kan benyttes til å 
dekke driftskostnader, og derfor foreslås som en 
ekstraordinær innbetaling på lånet. 

Selskapet har et merforbruk i investerings-
regnskapet på kr 16.767. Dette er egen-
kapitaltilskudd til KLP, som ikke var budsjettert 
i 2016 da selskapet byttet til KLP som pensjons 
leverandør i overgangen 2015/2016. Dette foreslås 
inndekket fra selskapets disposisjonsfond. 

Selskapet har et merforbruk i driftsregnskapet 
på kr 823.851, 70. Dette inkluderer amortisering 
av premieavvik på pensjoner for 2015 på  
kr 330.753 og 2016 med kr 43.488. Merforbruket 
skyldes videre kjøp av varer og tjenester knyttet til 
konsulenttjenester i tråd med styrevedtak 29/15, 
reparasjonskostnader knyttet til inventar på 
beboerbad og utskifting av død hekk. Dette kan 
bli utgifter som refunderes ved garanti, men det 
er i dag ikke avklart. I tillegg skyldes merforbruket 
lønn og pensjonskostnader knyttet til flere ansatte, 
jmf styrevedtak 19/16. Merforbruket foreslås 
inndekket fra selskapets disposisjonsfond. 

Selskapets disposisjonsfond er på kr 2.202.477. 
En inndekking på kr 840.618,70 betyr at 
disposisjonsfondet reduseres til kr 1.361.858,30.
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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. 

Sykefraværet var i gjennomsnitt på 8.6% i 2016, som er en nedgang på 0.9% fra 2015. 

Tabellen under viser variasjonen gjennom året med en positiv utvikling.  

Det har ikke forekommet personskader eller materielle skader i 2016. 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 2016 bestått av tre kvinner og to menn, i tillegg til representant valgt av de ansatte. Per 
31.12.16 har RKS 23 ansatte, herav 22 kvinner og 1 mann. Gjennomsnittsalderen hos de ansatte er 44 
år, og varierer mellom 24 og 71 år. 

Ved utlysning av ledige stillinger er menn særlig oppfordret til å søke. 
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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 30 avvik i 2016. De fleste 
omhandler brudd på prosedyrer og strømbrudd. 
Avvik behandles med tiltak og gjennomgås 
i Arbeidsmiljøutvalget og som fast punkt på 
personalmøter. 

Representantskapet har vedtatt en internkontroll 
for selskapet, som inkluderer et skjema for intern- 
kontroll som gjennomføres og sendes ut til elle 
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 startet 
i 2016 en prosess hvor vi arbeider frem verdier 
for RKS nedenfra og opp. Dette for å sikre at alle 
ansatte har kjennskap og eierskap til verdiene. 

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 
2016. 

Selskapets likviditet ved overgangen til 2017 var 
god, og selskapet disponerer ved årsskiftet 4,5 
mill. kr 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.

STYRETS ÅRSBERETNING 2016
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7ÅRSREGNSKAP
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Romerike 
Krisesenter IKS ble 

opprettet i 2011.
”



22

8NOTER
Note 1 – Regnskapsprinsipper og eierforhold

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

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

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

Selskapet har et slikt eierforhold pr. 31.12.2016:

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

Sum 100,0
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Note 2 – Godtgjørelser og tilskudd revisjon

Godtgjørelse til styret:

Honorar
Styreleder Kari Hauge 90 800
Nestleder Cathrine Gundersen 54 600
Styremedlem Marius Trana 46 000
Styremedlem Kari Vatndal Rustad 47 200
Styremedlem Ola Løberg 47 200
Styremedlem Elisabeth Beck Dahl 26 000
Styremedlem Siw Strøm 13 435
Sum godtgjørelse til styret 325 235

Godtgjørelse til daglig leder:

Laila Durrani har mottatt kr 785 757 i lønn og kr 17 000 i telefongodtgjørelse. 

Tilskudd til revisjon:

Revisjonshonorar i 2016 utgjør kr 56 281.
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Kommune Opprinnelig  

budsjett

Mindreforbruk  

2015

Revidert  

budsjett

Innbetalt i 

2016

Aurskog-Høland 1 081 746 - 90 868 990 878 990 878
Eidsvoll 1 594 152 - 133 910 1 460 242 1 460 242
Enebakk    379 560 - 31 883 347 677 347 677
Fet    778 098 - 65 361 712 737 712 737
Gjerdrum    436 494 - 36 666 399 828 399 828
Hurdal    189 780 - 15 942 173 838 173 838
Lørenskog 2 448 162   - 205 648 2 242 514 2 242 514
Nannestad    816 054 - 68 549 747 505 747 505
Nes 1 423 350 - 119 563 1 303 787 1 303 787
Nittedal 1 575 174 - 132 316 1 442 858 1 442 858
Rælingen 1 176 636 - 98 839 1 077 797 1 077 797
Skedsmo 3 605 820 - 302 893 3 302 927 3 302 927
Sørum 1 195 614 - 100 433 1 095 181 1 095 181
Ullensaker 2 277 360 - 191 301 2 086 059 2 086 059

Sum 18 978 000 - 1 594 172 17 383 828 17 383 828

Øvrige refusjoner (sykelønn, merverdiavgiftskompensasjon) 1 576 637

Refusjoner totalt 18 960 465

Note 3 – Overført fra eierkommuner

Regnskapsmessig mindreforbruk 2015 gikk til reduksjon av kommunenes innbetaling i 2016.
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Kapitalkonto DEBET KREDIT
   

INNGÅENDE BALANSE           1 175 418 
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 1 522 165  
Kjøp av aksjer og andeler (KLP)  16 767
Aktivering av pensjonsmidler  1 386 214
Avdrag på eksterne lån (Kommunalbanken) 1 555 294
Endring pensjonsforpliktelser 2 532 601  

UTGÅENDE BALANSE 78 927  

SUM 4 133 693 4 133 693

Note 4 – Kapitalkonto  
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Pensjonskostnader 2015 2016

Årets opptjening        938 401 1 246 642
Rentekostnad 226 748 317 985
Brutto pensjonskostnad 1 165 149 1 564 627
Forventet avkastning - 234 829 - 293 281
Netto pensjonskostnad 930 320 1 271 346
Sum amortisert premieavvik 106 278 - 330 753
Administrasjonskostnad/Rentegaranti 101 969 103 628
Samlet kostnad (inkl. administrasjon) 926 011 1 705 727

Note 5 – Pensjon 
Romerike Krisesenter IKS har i 2015 flyttet sine pensjoner til KLP. Fremtidige premier vil påvirkes av 
risikomessige over- og underskudd på nåværende og tidligere ansatte i selskapet, samt andre selskaper 
som inngår i pensjonsordningen. Premien vil også påvirkes av avkastning, lønnsvekst og utvikling 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 2016 med kr 43 488, og vil føres i regnskapet neste 
år som en inntekt i henhold til reglene. Fjorårets premieavvik på kr 330 753 var i 2015-regnskapet ført 
som en inntekt og har i årets regnskap økt kostnadene. Totalt er økte kostnader/premieavviket i 2016  
kr 374 241. 

Selskapet har et premiefond på kr 1 081 069 som står hos KLP. Dette kan benyttes til å redusere fremtidige 
pensjonsutgifter. Egenkapitaltilskudd i KLP er kr 125 025, og består av årets tilskudd og tidligere års 
tilskudd.

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og 
beregningsforutsetningene:    

Premieavvik 2015 2016
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) 1 363 042 1 331 486
Administrasjonskostnad/Rentegaranti - 101 969 - 103 628
Netto pensjonskostnad - 930 320 - 1 271 346
Premieavvik - 330 753 - 43 488
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Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse ub - estimat 2016
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1 0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1- estimat ifjor samt fisjon/fu 5 829 771 
Årets opptjening 1 246 642 
Rentekostnad 317 985 
Utbetalinger -93 809
Amortisering estimatavvik - forpliktelse 920 117
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12 8 220 706 

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler ub - estimat 2016
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1 0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1 5 849 769 
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) 1 331 486 
Administrasjonskostnad/Rentegaranti -103 628
Utbetalinger -93 809
Forventet avkastning 293 281 
Amortisering estimatavvik - midler - 41 116
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 7 235 983 

Pensjonsforpliktelse 31.12.2015 31.12.2016

ESTIMAT ESTIMAT
Brutto påløpt forpliktelse 5 829 771 8 220 706
Pensjonsmidler 5 849 769 7 235 983
Netto forpliktelse før arb.avgift - 19 998 984 723
Arbeidsgiver avgift netto pensjonsforpliktelse 138 846
Pensjonsforpliktelse inkl. arb.g.avg 8 359 552
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Amortisering av premieavvik 2016 2017
Beregnet premieavvik året før 330 753 -43 488
Fjorårets premievvik amortiseres 330 753 -43 488
Amortisering av premieavvik fra tidligere år
Sum amortisert premieavvik til føring 330 753
Sum amortisert premieavvik til føring -43 488

Avstemming 2016
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1 -19 998
Netto pensjonskostnad 1 271 346 
Administrasjonskostnad/Rentegaranti 103 628 
Amortisert premieavvik i år 330 753
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) -1 331 486
Brutto estimatavvik 630 480 
Nettoeffekt av fisjon/fusjon 0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12 984 723 

Forutsetninger 2015 2016
Diskonteringsrente 4,00% 4,00%
Lønnsvekst 2,97% 2,97%
G-regulering 2,97% 2,97%
Forventet avkastning 4,65% 4,60.%
Amortiseringstid 1 1
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Fond Saldo pr. 01.01 Endring Saldo pr. 31.12

Disposisjonsfond
5560002 Overskuddsfond 2 202 477 0 2 202 477

Sum disposisjonsfond 2 202 477 0 2 202 477

Bundne driftsfond
5560001 Fond nettverksgruppe 11 790 0 11 790 
5510002 Gavefond bundet 758 956 20 246 779 202

Sum bundne driftsfond 770746 20246 790 992 

Note 6 – Avsetninger og fond 

Driftsregnskapet
Avsetning til disposisjonsfond 0
Avsetning til bundne fond 144 237 
- Bruk av tidligere avsetninger 123 991 

Endring 20 246 

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

Mottatte gaver i 2016 er kr 144 237. 



30

Hovedbygg Tomt Tekn. anlegg Kennelanlegg Inventar IKT-utsyr Sum
Anskaffelseskost pr 
01.01.

25 590 079 5 228 560 11 982 288 604 594 2 203 181 108 249 45 788 951

Akkumulerte 
avskrivninger

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

Arets avskrivninaer 511 802 0 599 114 60 459 314 740 36 050 1522 165
Bokført verdi pr 31.12. 24 566 475 5 228 560 11 383 174 486 676 1573 701 108 149 42 744 621 
Bokført verdi pr 31.12. 50 0 20 10 7 5

Sum faste eiendeler/
anlegg

x x x x
 41 062 771 

Sum utstyr, maskiner og 
transportmidler

x x
1 681 850

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.

 Avskrivinger ble foretatt f.o.m. 2015.
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Hovedbygg Tomt Tekn. anlegg Kennelanlegg Inventar IKT-utsyr Sum
Anskaffelseskost pr 
01.01.

25 590 079 5 228 560 11 982 288 604 594 2 203 181 108 249 45 788 951

Akkumulerte 
avskrivninger

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

Arets avskrivninaer 511 802 0 599 114 60 459 314 740 36 050 1522 165
Bokført verdi pr 31.12. 24 566 475 5 228 560 11 383 174 486 676 1573 701 108 149 42 744 621 
Bokført verdi pr 31.12. 50 0 20 10 7 5

Sum faste eiendeler/
anlegg

x x x x
 41 062 771 

Sum utstyr, maskiner og 
transportmidler

x x
1 681 850

Note 8 – Langsiktig gjeld 
Romerike Krisesenter IKS har lån i Kommunalbanken AS på kr 41.762.110 ved årsskiftet. 

Selskapet har innbetalt kr 1 555 294 i ordinære avdrag og kr 2 053 276 i ekstraordinære avdrag i 2016. 

Ubrukte lånemidler er kr 108 259. 
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Note 9 – Arbeidskapital    

Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap Reg. 
budsjett

Oppr.
budsjett

Regnskap 
2015

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 19 104 702 17 783 828 19 378 000 19 394 462 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) - - - 271 629 
lnnbetalinfler ved eksterne finanstransaksjoner 186 737 - - 2 406 405 
Sum anskaffelse av midler 19 291 438 17 783 828 19 378 000 22 072497 

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 19 381 941 17 143 000 17 143 000 16 014 930 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) - - - 1 158 516 
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 2 324 042 2 450 000 2 450 000 2 909 075 
Sum anvendelse av midler 21 705 983 19 593 000 19 593 000 20 082 521 

Anskaffelse - anvendelse av midler - 2 414 544  -1 809 172 - 215 000 1 989 976 
Endring i ubrukte lånemidler - 2 053 276 - - -  9 002 620
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift - - - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK lnvest - - - -
Endring i arbeidskapital - 4 467 820 -1 809 172 - 215 000 - 7 012 644

Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 2016 Regnskap 2015

Omløpsmidler
Endring betalingsmidler - 3 976 845 - 11 480 648 
Endring ihendehaverobl og sertifikater - -
Endring kortsiktige fordringer 5 777 143 - 224 401
Endring premieavvik - 427 009 498 652
Endringaksjer og andeler - -
Endring omløpsmidler (A) 1 373 290 - 11 206 397

Kortsiktig gjeld
Endring kortsiktig gjeld (B) - 5 841 109 4 193 753 

Endring arbeidskapi tal (A-B) - 4 467 819 - 7 012 644
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9REVISORS BERETNING

 

Til styret i Romerike Krisesenter IKS  
Postboks 57  
2001 Lillestrøm 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Romerike Krisesenter IKS som viser et negativt ordinært resultat på 
kr 2 397 777 og et regnskapsmessig resultat med et merforbruk på kr 823 852. Årsregnskapet består 
av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap og kapitalregnskap 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 
en dekkende fremstilling av selskapets finansiell stilling per 31. desember 2016, 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 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. 

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.
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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 særregnskapet.

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.

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 særbudsjett. 
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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 14. mars 2017 
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