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1LEDER

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

 
 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.

Medarbeiderundersøkelsen 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 2018 har initiert og gjennomført månedens 
fokusområder som et ledd i at ansatte også selv ønsker å ta ansvar for arbeidsmiljø og fagutvikling. 

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.
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2
Når vi snakker om vold i nære relasjoner, handler det om at man blir utsatt for 
krenkelser, kontroll, trusler og/eller fysisk vold av noen man er glad i eller har 
en relasjon til, og som man har hatt 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 være 
at du blir slått, brennemerket, blir tatt kvelertak 
på, blir holdt hardt m.m.

• Psykisk vold er når noen bruker ord eller 
stemme til å kontrollere eller skremme deg, 
ha kontroll over noen. Det kan være sårende 
kritikk som blir gjentatt, at man blir isolert, 
ignorert, anklaget, forhørt, utsatt for uriktige 
påstander, truet m.m.

• Seksuell vold er det noen som gjør med deg 
for å ydmyke, krenke og ha kontroll over deg 
seksuelt, eller tvinger deg til å gjøre ting du 
ikke ønsker selv.

• Materiell vold er vold som går ut over ting 
og gjenstander. Det kan være å knuse eller 
ødelegge ting, skade eller ødelegge en 
gjenstand som du er glad i, rasere møbler 
eller inventar. Dersom den som utøver 
den materielle volden tidligere har utøvd 
psykisk eller fysisk vold, vil den materielle 
volden oppleves særs skremmende. 
 
 

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

• Digital vold er trusler og trakassering via 
meldinger, overvåking og kontroll via mobil og 
eller sosiale medier. Kan også være nettbasert 
overgrep.

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. 

HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER
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Krisesenteret er lovpålagt og et kommunalt «sørge for» ansvar. Det betyr at vi er 
en del av det offentlige hjelpeapparatet.  

3KORT OM VÅRT TILBUD
 

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

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

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

Foreldrerollen
Å være forelder samtidig som en lever i en voldelig 
relasjon og i et voldelig hjem, er naturlig nok 
utfordrende. Foreldre som kommer til Romerike 
Krisesenter IKS kan ofte fortelle at en del av 
voldsbildet har vært at de har blitt hindret i å utøve 
omsorgen for sine barn på den måten de egentlig 
ønsker, eller at de har forsøkt å kompensere for 
den andre forelderens atferd. Dette kan føre til 
usikkerhet på seg selv og sin rolle som en god 
omsorgsperson, samt spørsmål om hvordan en 
skal klare å hjelpe seg selv og barna hvis forelderen 
tar det skrittet å søke hjelp på krisesenteret.  

Romerike Krisesenter IKS har sett et behov for mer 
kunnskap om foreldreveiledning, for å kunne styrke 
og understøtte foreldrenes omsorgskompetanse, 
samt fremme barnas psykososiale utvikling. I 2018 
har det barnefaglige teamet derfor gjennomført 
opplæring i International Child Development 
Programme (ICDP) og er nå sertifiserte ICDP-
veiledere. Målet er å kunne tilby veiledning og 
bidra med konkrete verktøy som foreldrene kan 
benytte under oppholdet og i tiden etterpå hvor de 
skal starte et liv i selvstendighet.

Samarbeid med Redd Barna
Det er nå tre år siden Romerike Krisesenter IKS 
innledet et samarbeid med Redd Barna, som har 
lekse- og aktivitetsgruppe på senteret. 

De frivillige, samt koordinatorens engasjement og 
omsorg for barna på krisesenteret imponerer oss, 
og tilbudet blir benyttet i stor grad. 

Selskapet ser frem til videre samarbeid om å lage 
hyggelige aktiviteter og nye opplevelser for barna 
og ungdommene som er på krisesenteret. 
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Et voldsbegrep i endring
Begrepet vold har gjennom tid endret betydning 
og det finnes mange ulike forståelser for hva vold 
er og hva det innebærer også i dag. Handlinger 
som for en tid tilbake ble oppfattet som bagateller 
og som gjerne var en privatsak, blir i dag ansett 
som et stort og alvorlig samfunnsproblem. Fra å 
bli betegnet som «husbråk» som var forbeholdt 
privatsfæren, har vi sett en enorm utvikling i 
forståelse for hva vold kan være og innebære. 

Fra 1970-tallet ble vold bragt på banen av 
kvinnebevegelsen. Siden da har det vært stort 
fokus på vold mot kvinner, etterhvert er barn som 
erfarer eller opplever vold i hjemmet også blitt 
regnet som utsatt. 

Endringen av hva som oppfattes som vold kan også 
reflekteres ut ifra hvordan krisesentertilbudene 
har endret seg. Krisesentrene ble opprinnelig 
opprettet som et tilbud for og av kvinner, for å gi 
de utsatte kvinnene beskyttelse fra menns vold. I 
dag er det lovpålagt for alle kommuner å sørge for 
et krisesentertilbud. Den utsatte skal få bistand ut 
fra sin situasjon, dette uavhengig av den utsattes 
kjønn. 

Et resultat av dette er at menn utsatt for vold er 
blitt en mer åpen problematikk som det tilstrebes 
et større fokus på.  Etter krisesenterlova tredde i 
kraft ser krisesentrene en økning av antall menn 
som tar kontakt og ønsker bistand for sin situasjon 
som voldsutsatt. 

Det har vært vanlig å kategorisere voldsutøvelser 
ut fra psykisk, fysisk, materiell, seksuell og latent 
vold. En slik kategorisering skiller voldsutøvelser 
fra hverandre, men vi som jobber med vold erfarer 
at det ikke nødvendigvis er så enkelt å forholde seg 
til disse kategorienes da ulike typer voldsutøvelser 
gjerne sklir over i hverandre. Som eksempel vil vi 
påstå at psykisk vold alltid er tilstede ved utøvelse 
av annen type vold. 

Vi erfarer også at volden påvirkes av et digitalisert 
samfunn og at digital vold som spredning av bilder, 
trusler på sosiale medier, overvåking og kontroll 
via mobil eller sosiale medier og nettovergrep er 
type vold flere blir utsatt for.

5VOLD I NÆRE RELASJONER  
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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 våre samarbeidsinstanser og våre tilknyttede 
kommuner for å spre kunnskap om voldens mange 
uttrykk og hvordan vi sammen kan 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 barnevernet 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. 

Mange av brukerne tar kontakt med oss på eget 
initiativ, mens andre henvises til oss av andre 
instanser. De fleste ringer på forhånd, men det 
er også mange som kommer direkte uten avtale. 
Vi er et lavterskeltilbud, så det er ikke nødvendig 
med henvisning eller timeavtale. Noen kommer til 
samtale for å få råd/veiledning, mens andre har 
behov for et sted å bo på grunn av volden. 

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

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

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

8STATISTIKK 2018
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Hvordan kom beboeren i kontakt med RKS?   (Tall i prosent)

Hvor lenge har volden pågått (tall i prosent)
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Barnas alder Beboernes alder

Hvorfor henvendte beboeren seg til RKS?  (Kan være flere årsaker, tall oppgitt i prosent) 
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Hvem var voldsutøver?

Bistand gitt til beboerne
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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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9STYRETS ÅRSBERETNING 2018

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. 2018. 

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 2018 vært Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune. 

Representantskapet har hatt to møter i 2018. Det har vært avholdt ett eiermøte.

Styret
Styret er valgt av representantskapet, og har bestått av følgende personer i 2018: 

Kari Hauge 
Styreleder
Fratrådte juni 2018

Jane Castro 
Styreleder 
Tiltrådte sept. 2018

Cathrine Gundersen 
Nestleder

Kari Vatndal Rustad 
Styremedlem

Marius Trana 
Styremedlem

Elizabeth Dahl  
Styremedlem 
(ansattvalgt styremedlem)

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2018. 

Ola Løberg  
Styremedlem
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Ansatte
RKS hadde per 31.12.2018 20 årsverk fordelt på 
25 ansatte. Selskapet er sammensatt av en rekke 
helse- og sosialfaglige ansatte, samt ansatte med 
god realkompetanse. De ansatte har bred erfaring 
fra offentlig og privat sektor, og god kunnskap om 
vold i nære relasjoner og 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 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 vært en økning i år når det gjelder hvor 
mange som har benyttet seg av krisesenterets 
tilbud. Antall dagsamtaler var 429 samtaler i løpet 
av 2018. Det er en aktiv dreining mot bruk av 
dagsamtaler, for å sikre oppholdsplass til de som 
har høyest risiko. 

Det er en betydelig økning i antall dagsamtaler, 
noe som sannsynligvis henger sammen med 
bevisstheten hos de ansatte om å vurdere behovet 
for hvilke tjenester brukerne trenger fra Romerike 
Krisesenter IKS. 

Antallet beboere i 2018 ble, som forventet, lavere 
enn i 2017. Nedgangen var første halvår, mens 
andre halvår var nivået på antall brukere på samme 
nivå som i 2017. 277 opphold på krisesenterets 
botilbud. Det var totalt 7.153 oppholdsdøgn 
gjennom året. Dette betyr at det gjennomsnittlig 
bodde 20 personer på krisesenteret hver natt. 

Utviklingstiltak 2018 

I 2018 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
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Disponering av årsresultatet 

Årsregnskap og årsberetning for Romerike 
Krisesenter IKS 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, jmf. selskapsavtalens § 5.2.

Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, 
investeringsregnskap og balanse med noter et 
riktig bilde av selskapets resultat for 2018 og 
økonomisk stilling ved årsskiftet. 

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

Selskapet har i 2018 et mindreforbruk i drifts-
regnskapet på kr 862.601. Mindreforbruket 
skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjoner som ikke 
budsjetteres og lavere utgifter til lønn knyttet til 
avviket mellom ufaglært vikar i fagstilling under 
permisjon og fast stilling som ble besatt noe 
senere på året enn budsjettert. 

Mindreforbruket i 2018 på kr 862.601 foreslås 
derfor overført til disposisjonsfondet for å styrke 
selskapets likviditet, inndekking av planlagt 
engangsinvestering i henhold til vedtatt budsjett 
for 2019, samt gi selskapet handlingsrom ved 
uforutsette hendelser. 

Alternativt foreslås deler av mindreforbruket, 
kr 550.000 overført til disposisjonsfondet for 
inndekking av planlagt engangsinvestering 
i henhold til vedtatt budsjett for 2019. Øvrig 
mindreforbruk, kr 312.601 tilbakeføres eier-
kommunene.   
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Arbeidsmiljø
Romerike Krisesenter IKS 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. 
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 4,9 % i 2018, som er noe høyere enn 2017, og skyldes delvis planlagt 
fravær. Selskapet har et høyt fokus på nærværsfremmende tiltak og rask oppfølging av de som melder 
seg syke.

Sykefraværet ved Romerike Krisesenter IKS har hatt følgende utvikling de siste årene:

Det har ikke forekommet personskader eller materielle skader i 2018. Det har heller ikke forekommet 
ulykker. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19% 13,5% 9,5% 9,5% 8,6% 3,4% 4,9

2016 2018
Svarprosent 74% Svarprosent 96%

Gjennomsnittlig skår 4.4 Gjennomsnittlig skår 4.51
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Likestilling og diskriminering 
Diskrimineringslovens formål er å fremme like-
stilling, 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 2018 bestått av tre kvinner og to 
menn, i tillegg til representant valgt av de ansatte. 

Per 31.12.18 har RKS 25 ansatte, herav 21 
kvinner og 3 menn. Det betyr at 12% av de ansatte 
er menn. Gjennomsnittsalderen hos de ansatte er 
40 år, og varierer mellom 25 og 72 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 60 avvik i 2018. 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. Tre områder av betydning ble 
gjennomgått og tiltak jobbet frem i grupper fordelt 
på alle ansatte. 
Representantskapet har vedtatt en internkontroll 
for selskapet, som inkluderer et skjema for 
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. Selskapet har utarbeidet 
verdier nedenfra og opp med utgangspunkt i 
beste praksis. 

Styret mottok i 2018 rapport fra selskapskontrollen 
i 2017. Rapporten er fulgt opp med egne saker i 
styret og i representantskapet. 

 
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, to 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 ikke gjennomført investeringer i 
2018. 

I overgangen fra 2018 har selskapet 7,5 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 2018

Investeringer, utvikling og risiko
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10ÅRSREGNSKAP 2018

 

ROMERIKE KRISESENTER IKS
DRIFTSREGNSKAP Note  Regnskap 2018  Reg. budsjett  Oppr.budsjett  Regnskap 2017 

Driftsinntekter:
Salgsinntekter  52 188  80 000    -   20 598

Refusjoner 3  23 559 192  23 472 000  22 862 000  22 464 031

Overføringer - -  -    350 000

Andre driftsinntekter 6  137 721  -    -    170 415 

Sum driftsinntekter  23 749  100  23 552 000  22 862 000  23 005 044 

Driftsutgifter:
Lønn inkl. sosiale utgifter 2  16 641 199 17 196 000 17 146 000 15 476 478

Kjøp av varer og tjenester 3 662 580 3 797 421 3 068 000 3 455 135

Overføringer 813 977 765 000 650 000 627 378

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

Andre driftsutgifter 3 224 20 000 45 000 31 552

Fordelte utgifter  -    -    -    -   

Sum driftsutgifter:  22 643 144 23 301 421 22 432 000 21 112 708

Brutto driftsresultat: 1 105 956 250 579 430 000 1 892 336

Finansposter:
Renteinntekter 130 628  -    -   82 166

Renteutgifter 666 029 650 000 680 000 678 703

Avdrag på lån 4, 8 1 520 540 1 521 000  1 530 000 1 516 621

Mottatte avdrag på lån  -    -    -    -   

Utlån  -    -    -    -   

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

Ordinært resultat (Res. før interne finans.) 572 180  -397 421  -257 000  1 301 344

Interne finansieringstransaksjoner:
Avsetninger 6 1 223 527 37 451  -   1 250 944

Bruk av tidligere avsetninger 6 1 539 076 460 000 281 000 1 057 315

Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskap 25 128 25 128 24 000 21 909

Regnskapsmessig resultat (Res. etter interne 
finans.)

862 601  -    -   1 085 806
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INVESTERINGSREGNSKAP Note  Regnskap 2018  Reg. budsjett  Oppr.budsjett  Regnskap 2017 
Investeringer:

Investeringer i varige driftsmidler  -    -    -    -   

Utlån  -    -    -    -   

Kjøp av aksjer og andeler 4 25 128 25 128 24 000 21 909

Sum investeringer 25 128 25 128 24 000 21 909

Finansiering:
Bruk av lånemidler  -    -    -    -   

Salg av Anleggsmidler / fast eiendom  -    -    -    -   

Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer  -    -    -    -   

Kompensasjon for merverdiavgift  -    -    -    -   

Mottatte avdrag på utlån  -    -    -    -   

Salg av aksjer og andeler  -    -    -    -   

Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap 25 128 25 128 24 000 21 909

Netto avsetninger  -    -    -   -

Sum finansiering: 25 128 25 128 24 000 21 909

Udekket/udisponert  -    -    -   -

BALANSE  Regnskap 2018  Regnskap 2017 
EIENDELER:
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler  -    -   

Faste eiendommer og anlegg 7 38 720 021 39 891 396

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 980 270 1 331 060

Utlån  -    -   

Konserninterne langsiktige fordringer  -    -   

Aksjer og andeler 5 172 062 146 934

Pensjonsmidler 4, 5 11 405 463 9 438 196

Sum anleggsmidler: 51 277 816 50 807 586

Omløpsmidler
Varer  -    -   

Kortsiktige fordringer 447 416 5 998 353

Konserninterne kortsiktige fordringer  -    -   

Premieavvik 5  -81 165  -99 469

Aksjer og andeler  -    -   

Sertifikater  -    -   

Obligasjoner  -    -   

Derivater  -    -   

Kasse, bankinnskudd 7 518 589 6 693 516

Sum omløpsmidler: 7 884 840 12 592 400
SUM EIENDELER: 59 152 656 63 399 986
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EGENKAPITAL OG GJELD: Note Regnskap 2018 Reg. Budsjett

Egenkapital
Disposisjonsfond 6 2 447 664 1 361 859

Bundne driftsfond 6 669 072 984 622

Ubundne investeringsfond  -    -   

Bundne investeringsfond  -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 
Invest

 -    -   

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 862 601 1 085 806

Regnskapsmessig merforbruk (Drift)  -   -

Udisponert i inv.regnskapet  -    -   

Udekket i inv.regnskapet  -   -

Kapitalkonto 4 753 351 476 310

Sum egenkapital: 4 732 688 3 908 596

Gjeld
Langsiktig gjeld
Ihendehaverobligasjonslån  -    -   

Pensjonsforpliktelser 4, 5 11 894 476 10 180 747

Sertifikatlån  -    -   

Annen langsiktig gjeld  -    -   

Konsernintern langsiktig gjeld  -    -   

Avsetning for forpliktelser 8 38 616 690 40 137 230

Sum langsiktig gjeld: 50 511 166 50 317 977

Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån  -    -   

Annen kortsiktig gjeld 3 918 801 9 173 413

Derivater  -    -   

Konsernintern kortsiktig gjeld  -    -   

Premieavvik  -    -   

Sum kortsiktig gjeld: 3 918 801 9 173 413

SUM EGENKAPITAL OG GJELD: 59 162 656 63 399 986

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. 31.12.2018: 

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



30

Note 2 – Godtgjørelser og tilskudd revisjon

Godtgjørelse til styret:

Navn Styreverv Beløp
Kari Hauge Styreleder jan-jun           43 600 
Jane Beate Castro Styreleder sep-des 43 600
Cathrine Gundersen Nestleder           49 800 
Marius Trana Styremedlem          42 400 
Kari Vatndal Rustad Styremedlem 44 800
Ola Løberg Styremedlem 44 800
Elisabeth Beck Dahl Styremedlem 46 000

          

Sum godtgjørelse til styret 315 000

Godtgjørelse til daglig leder:

Laila Durrani har mottatt kr 846 239 i lønn og kr 21 500 i telefongodtgjørelse.

Tilskudd til revisjon:

Revisjonshonorar i 2018 utgjør kr 76 075. 
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Kommune  Opprinnelig  
budsjett

 Innbetalt i  
2018

 Aurskog-Høland 1 268 934 1 268 934
 Eidsvoll 1 870 008 1 870 008
 Enebakk 445 240 445 240
 Fet 912 742 912 742
 Gjerdrum 512 026 512 026
 Hurdal 222 620 222 620
 Lørenskog 2 871 798 2 871 798
 Nannestad             957 266 957 266
 Nes 1 669 650 957 266
 Nittedal 1 847 746 1 847 746
 Rælingen 1 380 244 1 380 244
 Skedsmo 4 229 780 4 229 780
 Sørum 1 402 506 1 402 506
 Ullensaker 2 671 440 2 671 440
Sum fra kommuner 22 262 000 22 262 000
  
 Øvrige refusjoner (sykelønn, mva-kompensasjon)  1 297 192

  

Refusjoner totalt  23 559 192

Note 3 – Overført fra eierkommuner
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Kapitalkonto Debet Kredit
   

INNGÅENDE BALANSE  476 310
   
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg          1 522 165  
   
Kjøp av aksjer og andeler (KLP)  25 128
   
Aktivering av pensjonsmidler  1 967 267
   
Avdrag på eksterne lån (Kommunalbanken)  1 520 540
   
Endring pensjonsforpliktelser 1 713 729  
   
UTGÅENDE BALANSE 753 351  
   
SUM 3 989 245 3 989 245

Note 4 – Kapitalkonto  
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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 2018 med kr 71 135. 

Fjorårets premieavvik på kr 87 177 var i 2017-regnskapet ført som en utgift og har i årets regnskap 
redusert kostnadene. 

Selskapet har et premiefond på kr 1 311 249 som står hos KLP. Dette kan benyttes til å redusere fremtidige 
pensjonsutgifter. Egenkapitaltilskudd i KLP er kr 172 062, og består av årets og tidligere års tilskudd. 

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert  

premieavvik og beregningsforutsetningene:    

PENSJONSKOSTNADER                                                                                 2017 2018
Årets opptjening                                                                                    1 561 446 1 749 057
Rentekostnad                                                                                        391 278 458 427
Brutto pensjonskostnad                                                                              1 952 724 2 297 484
Forventet avkastning                                                                                -378 029 -458 685
Netto pensjonskostnad                                                                               1 574 695 1 748 799
Sum amortisert premieavvik                                                                          -43 388 -87 177
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 77 614 78 501
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)                                                               1 608 821 1 740 123

PREMIEAVVIK                                                                                         2017 2018
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              1 565 132 1 756 165
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -77 614 -78 501
Netto pensjonskostnad                                                                               -1 574 695 -1 748 799
Premieavvik                                                                                         -87 177 -71 135

PENSJONSFORPLIKTELSE                                                                                31.12.2017 31.12.2018
  ESTIMAT                                                                                             ESTIMAT                                                                                           

Brutto påløpt forpliktelse                                                                          10 088 986 11 834 046
Pensjonsmidler                                                                                      9 438 196 11 405 463
Netto forpliktelse før arbeidsavgift                                                                   650 790 428 583
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SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT                                           2018
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1                                                        0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu                                        10 088 986
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1                                                                    -292 333
Overførte/mottatte avvik                                                                            0
Faktisk forpliktelse                                                                                9 796 653
Årets opptjening                                                                                    1 749 057
Rentekostnad                                                                                        458 427
Utbetalinger                                                                                        -170 091
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12                                                                11 834 046

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT                                                 2018
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1                                                               0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1                                                                        9 438 196
Estimatavvik midler IB 1.1                                                                          1 009
Overførte/mottatte avvik                                                                            0
Faktiske pensjonsmidler                                                                             9 439 205
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              1 756 165
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 -78 501
Utbetalinger                                                                                        -170 091
Forventet avkastning                                                                                458 685
Brutto pensjonsmidler UB 31.12                                                                      11 405 463

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK                                                                         2018
Sum amortisert premieavvik til føring                                                               -87 177
Akkumulert premieavvik                                                                              -71 135
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AVSTEMMING                                                                                          2018
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1                                                               650 790
Netto pensjonskostnad                                                                               1 748 799
Administrasjonskostnad/Rentegaranti                                                                 78 501
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)                                                              1 756 165
Brutto estimatavvik                                                                                 -293 342
Nettoeffekt av fisjon/fusjon                                                                        0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12                                                             428 583

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING                                         2018
Endret forpliktelse - Planendring                                                                   0
Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff                                                          0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer                                                              -292 333
Endringer forpliktelse - Totalt                                                                     -292 333

MEDLEMSSTATUS                                                                                       01.01.2017 01.01.2018
Antall aktive                                                                                       32 33
Antall oppsatte                                                                                     13 19
Antall pensjoner                                                                                    9 8
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive                                                                319 324 351 522
Gj.snittlig alder, aktive                                                                           41,31 42,56
Gj.snittlig tjenestetid, aktive                                                                     2,81 4,01

FORUTSETNINGER                                                                                      2017 2018
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) 1 223 527
- Bruk av tidligere avsetninger (disposisjonsfond + bundne fond) -1 539 076
Endring -315 549

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 2018 er kr 137 721. 

FOND Saldo pr 
01.01.

Endring Saldo pr 
31.12.

Disposisjonsfond
5560002 Overskuddsfond 1 361 859 1 085 805 2 447 664
Sum disposisjonsfond 1 361 859 1 085 805 2 447 664

Bundne driftsfond
5510002 Gavefond bundet 727 944 -58 872 669 072
5510003 Øremerkede midler (krim.forebygg) 256 677 -256 677 -
Sum bundne driftsfond 984 621 -315 549 669 072
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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 åta opp lån inntil kr 55 mill. med formål å bygge 
nytt krisesenter.» 

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

Avskrivninger ble foretatt f.o.m. 2015. 

 Hovedbygg  Tomt  Tekniske 
anlegg 

 Kennel-
anlegg 

 Inventar  IKT-utstyr  Sum 

Anskaffelseskost 
pr 01.01.

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

Akkumulerte 
avskrivninger

 1 535 406 0  1 797 342  181 377  944 220 108 150  4 566 495 

Årets 
avskrivninger

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

Bokført verdi pr 
31.12.

 23 542 871  5 228 560  9 585 832  362 758  944 221  36 049  41 222 456 

Antall års 
avskrivning

 50 0  20  10  7  5 

Sum faste 
eiendeler/anlegg

 x  x  x  x 
 38 720 021 

Sum utstyr, maskiner og transportmidler  x  x  980 270 
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Note 8 – Langsiktig gjeld 
Romerike Krisesenter IKS har lån i Kommunalbanken AS på kr 38 616 690 ved årsskiftet. Selskapet har 
innbetalt kr 1 520 540 i ordinære avdrag i 2018. 
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Note 9 – Arbeidskapital    

Anskaffelse og anvendelse av midler  Regnskap 
2018 

 Reg. budsjett  Oppr.budsjet  Regnskap 
2017 

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)  23 749 100 23 552 000 22 862 000 23 005 044

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)  -    -    -    -   

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 130 628  -    -   82 166

Sum anskaffelse av midler 23 879 728 23 552 000  22 862 000 23 067 210

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 21 120 979 21 778 421 20 909 000 19 590 543

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)  -    -    -    -   

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 2 211 697 2 196 128 2 234 000 2 217 233

Sum anvendelse av midler 23 332 676 23 974 549 23 143 000 21 807 775

Anskaffelse - anvendelse av midler 547 052 .422 549 -281 000 1 279 435

Endring i ubrukte lånemidler -  -    -   -108 259

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  -    -    -    -   

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 
Invest

 -    -    -    -   

Endring i arbeidskapital 547 052 -422 549 -281 000 1 171 176

Oversikt endring arbeidskapital Regnskap 
2018

Regnskap 
2017

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler 825 073 2 158 379

Endring ihendehaverobl og sertifikater  -    -   

Endring kortsiktige fordringer -5 550 937 -257 898

Endring premieavvik 18 304 -49 849
Endring aksjer og andeler  -    -   

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -4 707 560 1 850 632

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) 5 254 611 -679 457

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 547 062 1 171 176
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12REVISORS BERETNING 2018

 

Til styret 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 572 180 og et regnskapsmessig resultat på kr 862 601. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, 
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 2018, 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 rapport 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. 

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 årsregnskapet. 
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god 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 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 er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med 
lov og forskrifter.
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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, 08.03.19 
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