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Ideell organisasjon

Krisesenteret for Tromsø og omegn er en ide-
ell organisasjon som har som formål å hjelpe 
kvinner, menn og barn som er utsatt for vold 
i nære relasjoner 

Samarbeidskommuner

Krisesenterlova ble innført i 2010, og kom-
munene fikk dermed ansvaret for å sikre et 
helhetlig og godt krisesentertilbud  Krisesen-
teret for Tromsø og omegn gir krisesentertil-
bud for følgende kommuner: 

Det er inngått en rammeavtale mellom disse 
kommunene og Krisesenteret for Tromsø og 
omegn  Rammeavtalen gjelder fra 1  januar 
2014, og gjelder i 10 år, med opsjon på for-
lengelse i ytterligere 5 år  

Kommunene fullfinansierer den ordinære 
driften av krisesenteret, og utgiftene fordeles 
etter innbyggertall  Ved inngangen av 2014 
var det samlede innbyggertallet i disse kom-
munene på 94 400  

Styrets sammensetning i 2014

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2014 
med 15 saker på dagsordenen  Styret har 
behandlet saker om økonomi, rapportering 
om drift (statistikk), arbeid med nytt bygg og 
endring av organisasjonsform 

Organisasjonstilknytning

Krisesenteret for Tromsø og omegn er med-
lem av Krisesentersekretariatet, som er en 
medlemsorganisasjon for krisesentre  Krise-
sentersekretariatet arbeider samfunnspoli-
tisk og faglig i forhold til vold mot kvinner 
og vold i nære relasjoner, og fungerer som et  
bindeledd mellom krisesentrene og offentlige  
myndigheter, organisasjoner, forskningsmil-
jøer, studenter og samfunnet for øvrig  Et 
av målene for Krisesentersekretariatet er å 
synliggjøre krisesentrenes arbeid og styrke 
retten til et liv uten vold  

Krisesenteret for Tromsø og omegn er også 
medlem av KS Bedrift 

•  Tromsø
•  Balsfjord
•  Karlsøy
•  Storfjord
•  Lyngen
•  Gáivuona – Kåfjord
•  Nordreisa
•  Kvænangen
•  Skjervøy

•  Elisabeth Steen, styreleder
•  Heidi Karjalainen, nestleder
•  Edel Mikkelsen, styremedlem
•  Ragni Løkholm Ramberg, styremedlem
•  Inger-Lise Kilmark, styremedlem
•  Ingfrid Fossbakk, varamedlem
•  Maren-Anne Planting, varamedlem
•  Elisabeth Knudtzon, varamedlem



Våre mål  
og oppgaver
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Krisesenteret for Tromsø og omegn skal tilby 
samarbeidskommunene tjenester som opp-
fyller kravene i Lov om kommunale krisesen-
tertilbud  Krisesenteret er et lavterskeltilbud 
til kvinner, menn og barn som er utsatt for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner  
Krisesenterets arbeid er basert på prinsippet 
om hjelp til selvhjelp  

Krisesenterets tilbud

• Rådgiving og veiledning på telefon
• Dagtilbud 
• Et midlertidig botilbud i trygge omgivelser
• Oppfølging i reetableringsfasen

Krisesenteret er døgnåpent  Alle tilbud er 
gratis for brukere og beboere 

Krisesenteret tilbyr samtaler, oppfølging og 
hjelp til å kontakte andre deler av hjelpe- 
apparatet  Etter Krisesenterlova har kommu-
nene ansvar for å sørge for at kvinner, menn 
og barn som er utsatt for vold eller trusler om 
vold i nære relasjoner, får en helhetlig opp-
følging gjennom samordning av tiltak mellom 
krisesentertilbudet og andre deler av tjeneste- 
apparatet  Krisesenteret ønsker å medvirke 
til at den enkelte bruker får et slikt helhetlig 
tilbud, og arbeider for et positivt tverrfaglig 
og tverretatlig samarbeid med alle aktuelle 
hjelpeinstanser  Krisesenteret har spesielt  
fokus på å ivareta barn som beboere  Krise-
senteret skal gi et tilrettelagt tilbud til barn og 
unge ut fra deres egne premisser og særskilte 
behov, og som ivaretar deres rettigheter  

Krisesenterets tilbud skal, i så stor grad som 
mulig, tilrettelegge tilbudet slik at det kom-
mer brukerens individuelle behov i møte 

Krisesenteret skal utøve et målrettet arbeid 
i forhold til dem som til enhver tid benytter 
senterets tilbud, slik at den enkelte opplever 
mestring og positive endringer til å fatte egne 
avgjørelser og valg  Krisesenteret skal drive 
forebyggende og holdningsskapende infor-
masjonsarbeid om vold mot kvinner og vold 
i nære relasjoner, og være pådriver i arbeidet 
for å bekjempe vold mot kvinner og vold i 
nære relasjoner 

Jentevakta

Jentevakta er en rådgivingstjeneste tilknyttet 
krisesenteret  Jentevakta er rettet mot ung-
dom i alderen 10-25 år, og drives av unge 
kvinner  Jentevakta i Tromsø har vakt to gan-
ger per uke  Se for øvrig egen årsmelding og 
statistikk fra Jentevakta  

Redd barna

Krisesenteret har siden 2013 hatt et samar-
beid med Redd barna, der frivillige fra Redd 
barna kommer til krisesenteret for å gi et 
aktivitetstilbud til barna som bor på huset 
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Økonomi

De ni kommunene Krisesenteret for Tromsø 
og omegn har rammeavtaler med fullfinan-
sierer den ordinære driften av krisesenteret  
Utgiftene fordeles etter innbyggertall  Det 
samlede kommunale tilskuddet fra kommun- 
ene var i 2014 på 4 893 000 kroner 

Regnskap og revisjon

Nor Regnskap Tromsø AS og PwC Tromsø er 
krisesenterets regnskaps- og revisjonsfirmaer.

Gaver

Krisesenteret har i 2014 mottatt 44 000 
kroner i gaver, fra næringsliv, fagforeninger, 
losjer og enkeltpersoner  Krisesenteret har 
også mottatt leker, klær og gaver til bebo- 
ere  Gjennom Gjensidige-stiftelsens aksjon 
«Jul for alle» har vi mottatt 15 000 kroner 
til julefeiring, gaver og opplevelser rundt jul  
Kirkens bymisjon formidlet gaver til beboere 
til jul, både barn og voksne  Gaver til Krise-
senteret gir rom for å kunne gi beboere noe 
ekstra  Vi legger særlig vekt på å gi barn og 
unge noen gode opplevelser i en ellers van-
skelig livssituasjon 

Personalet

Krisesenteret har ved utgangen av året 3 fast 
ansatte i 100% stilling: Daglig leder (teolog), 
helse- og sosialfaglig medarbeider (sosio-
nom) og barnefaglig medarbeider (barne-
vernspedagog)  I tillegg har vi 15 timelønne-
de medarbeidere, hvor mange tidligere har 
vært frivillige vakter ved krisesenteret  De 
har vakt på natt og i helger og høytider  Til 
sammen utgjør arbeidet ved krisesenteret 
om lag 6,5 årsverk (utenom Jentevakta)  Jen-
tevakta består av 8 vakter, som også lønnes 
på timesbasis 

De ansatte har ulykkes- og yrkesskadeforsik-
ring gjennom Gjensidige og offentlig tjeneste- 
pensjonsordning gjennom KLP  De ansatte 
har lønn etter Hovedtariffavtalen  
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Våre  
lokaler
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Krisesenteret holder til i nedslitte lokaler i et 
ombygd bolighus  Mangel på egnede lokaler 
er den største utfordringen for Krisesenteret  
Lokalene er ikke egnet for individuell tilrette- 
legging og er ikke universelt utformet, og 
vi vil derfor ha problemer med botilbud til  
rullestolbrukere  Vi har små rom, som det er 
lytt mellom, og lokalene stiller derfor store 
krav til beboere om å ta hensyn til hverandre  

Dagens lokaler gjør at vi ikke har botilbud 
til menn, annet enn midlertidig tilbud  Det 
gjør at vi per i dag ikke oppfyller lovens krav 
om likeverdig krisesentertilbud til kvinner 
og menn  Krisesenterloven stiller krav om 
adskilt botilbud for kvinner og menn, og vi 
ser fram til å kunne gi et bedre tilbud til menn 
når nytt bygg er ferdigstilt 

Krisesenteret har per i dag 4 boenheter  Til 
sammen har vi sengeplass til 9 personer  Be-
boere deler alle fellesrom, inkludert bad  Vi 
mangler egne lekerom og rom for ungdom  I 
2014 har vi pusset opp vaktsoverommet, slik 
at det på dagtid kan fungere som samtalerom 

Som en del av rammeavtalen med kommun- 
ene er det planlagt nytt krisesenterbygg i 
Tromsø som Stiftelsen kommunale boliger 
skal bygge, eie og leie ut til krisesenterdrift  
Samarbeid og planlegging er i en oppstarts- 
fase  Det foreligger planer for romprogram  
Krisesenteret mener at disse planene må 
revideres, at romkapasiteten må økes, og at 
det må bygges lokaler som ivaretar lovens 

krav om krisesentertilbud både for kvinner 
og menn  Ut fra loven skal botilbudene være 
adskilte, noe som må planlegges inn i nytt 
bygg 

Vi telte opp antall saker vi har måttet av- 
vise på grunn av kapasitet i tidsrommet mel-
lom 01 09 2013 og 30 06 2014, det vil si 10  
måneder  Totalt har vi i denne perioden avvist 
31 saker på grunn av manglende romkapa-
sitet  Av totalt 31, ble 5 menn avvist, og 26 
kvinner  Minimum 16 av disse hadde barn  
Antallet barn er vanskelig å tallfeste, da det 
ikke alltid er oppgitt hvorvidt det er barn 
involvert, eller hvor mange  I vel halvpar-
ten av sakene er det hjelpeapparatet (poli-
ti, barnevern, krisesenter, kompetanseteam 
mot tvangsekteskap, SMISO, natthjem og 
legevakt) som har tatt kontakt på vegne av 
kvinner/menn  Det vil si at andre deler av 
hjelpeapparatet har vurdert disse persone-
nes behov for krisesentertilbud 

Slik vi ser det viser disse tallene et åpenbart 
behov for å utvide kapasiteten ved Krisesen-
teret for Tromsø og omegn, både for kvinner 
og menn  Tallene viser også at det er viktig at 
det tilrettelegges for barn, både i form av sto-
re nok soverom og oppholdsrom, samt rom 
tilrettelagt for barn 
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Utdanning

En medarbeider har i 2014 påstartet videre-
utdanning «Vold i nære relasjoner» i regi av 
Høyskolen i Narvik  En medarbeider har tatt 
trinn 1 i kognitiv terapi ved høgskolen i Sogn 
og Fjordane (30 studiepoeng)  

Kurs

Konferanser

Krisesenteret har vært med på å arrangere 
Januarkonferansen i samarbeid med Barne-
huset og RVTS, på oppdrag fra samarbeids-
nettverket Vold i nære relasjoner – barn og 
unge  Konferansen ble holdt i januar 2015, 
men mye av forberedelsene og samarbeids-
møter var i 2014  Tema for konferansen var 
Den profesjonelle tvil  Krisesenteret søkte og 
fikk innvilget kr. 50.000 i støtte til konferan-
sen fra Justis- og beredskapsdepartementets 
tilskudd til tiltak for å forebygge og bekjempe 
vold i nære relasjoner  Konferansen samlet 
om lag 110 deltakere  

Studietur 
I mai var de 3 nye medarbeiderne på 3-dagers 
studietur til andre krisesentre for å få innspill 
og inspirasjon til rutiner, faglige retningslin-
jer og bygningsmessige forhold  Vi besøkte 
krisesentrene i Follo, Sarpsborg, Fredrikstad 
og Oslo  Vi var også på Thereses hus i Oslo, 
som har et akutt botilbud til kvinner i aktiv 
rus  Vi vil rette en takk til alle som tok oss så 
godt imot i en travel arbeidshverdag 

Personalmøter

Det har vært avholdt 3 personalmøter i 2014  
På et av dem underviste Gro Morken Nilssen 
fra RVTS om temaet: Møte med mennesker i 
krise  Ett personalmøte var førstehjelpskurs 
i regi av Røde Kors  

Samarbeid

For å bli bedre kjent, for å utveksle erfaringer 
og for å utarbeide samarbeidsrutiner har vi 
hatt samarbeidsmøter med voldsavdelingen 
hos Troms politidistrikt, Familievernkontor- 
et, SMISO, Overgrepsmottaket, Barnehuset, 
RUNA, Kirkens Bymisjon, Alternativ til vold, 
Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre, 
NAV, barneverntjenesten, Redd barna og 
Amathea  Krisesenteret deltar fast i samar-
beidsnettverket Vold og overgrep i nære re-
lasjoner – barn og unge  Krisesenteret deltar 
også fast i nettverksmøter for RUNA  

• Fagdagen til Krisesentersekretariatet 
 (1 medarbeider)
• Nordiskt forum Malmø 12-15/6 2014 – 
 New Action on Women’s Rights 
 (daglig leder)
• Nasjonal krisesenterkonferanse i regi av 
 RVTS (3 medarbeidere)
• Fylkesmannen: Å se og snakke med barn 
 om seksuelle overgrep (2 medarbeidere)
• Konferansen Nordiske kvinder mot vold i 
 København (2 vakter)
• Fagkonferansen region nord i Bodø 
 (1 medarbeider)
• Rosaseminar (daglig leder)
• Bedriftskurs KLP (daglig leder)
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Tall og
statistikk
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Sentio research gjennomfører innsamling av data fra alle krisesentre i Norge, 
og utgir hvert år en kommentert statistikk 

Årsak til kontakt

Diagrammet over viser årsaker til at beboerne tok kontakt med krisesenteret 
(i prosent) 
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Antall overnattingsdøgn

Antall overnattingsdøgn var betraktelig høye-
re i 2014 enn i 2013  Lange perioder av 2014 
har huset vært fullt, og vi har måttet avvise 
på grunn av kapasitetsmangel (se pkt  4)  
Gjennomsnittlig botid i 2014 var på om lag 
30 dager  

Antall beboere

Også når det gjelder antall beboere, har det 
vært en stor økning fra 2013 til 2014 

2012 2013 2014
Kvinner 772 564 1 165
Barn 323 119 739
Menn 0 14 2
Totalt 1.095 697 1.906

2012 2013 2014
Kvinner 28 21 31
Barn 14 13 32
Menn 0 1 1
Totalt 42 35 64

• 62% av beboerne i 2014 hadde med seg  
 barn under 18 år 
• 76% av beboerne kommer fra kommunen  
 der krisesentertilbudet er lokalisert 
• 47% av beboerne er i aldersgruppen  
 30 - 39 år 
• 38% av beboerne har en eller to foreldre  
 som er født i utlandet 

• Mange av beboerne oppgir at overgrepene 
 har vart over tid:

• De fleste beboerne kom i kontakt med   
 krisesentertilbudet på eget initiativ, eller  
 gjennom barneverntjenesten:

• 36% av barna som bodde på krisesenteret
 var i alderen 0-2 år  For øvrig var det en for- 
 holdsvis jevn aldersfordeling opp til 15 år 
• Barneverntjenesten var inne i forhold til  
 52% av barna 
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Dagbrukere

Når det gjelder dagbrukere har det vært en 
forholdsvis stor økning i antall dagbrukere, 
men ikke minst i antall oppfølgingssamtaler  
Økningen har sammenheng med økning i fas-
te ansatte ved krisesenteret, og dermed stør-
re kapasitet til oppfølging  Vi har også hatt 
fokus på å informere om vårt dagtilbud  Vårt 
inntrykk er at mange forbinder krisesente-
ret først og fremst med botilbudet, og det har 
derfor vært viktig å spre kunnskap om dagtil-
budet  Vi har økt bevisstheten om å invitere 
alle som tar kontakt på telefon og som er i 
vår målgruppe til dagsamtaler  Vi opplever 
dagtilbudet som viktig  Ikke alle har behov 
for eller ønske om å bo på krisesenteret, men 
trenger likevel støtte og oppfølging i en fase 
der de ønsker å komme seg ut av en situasjon 
med vold 

Telefonhenvendelser og krisetelefoner

Antallet telefonhenvendelser har hatt en stor 
økning fra 2013 til 2014  Tallet inkluderer 
alle telefonhenvendelser som gjelder bruke-
re og beboere, også i forhold til oppfølging og 
samarbeid med andre deler av hjelpeappara-
tet  Økningen har først og fremst sammen-
heng med økning i antall beboere og brukere, 
og kapasitet til oppfølging 

Krisetelefoner betyr nye saker og nye hen-
vendelser  Tallet på krisetelefoner er for-
holdsvis stabilt 

2012 2013 2014
Kvinner 10 22 27
Menn 0 0 2
Oppfølgings-
samtaler

16 22 112

2012 2013 2014
Antall telefon-
henvendelser 
(inkl  Jentevakta)

334 344 814

Krisetelefoner 151 128 133

• 97% av dagbrukerne kommer fra 
 Tromsø kommune
• Til sammen 65% av dagbrukerne er i 
 alderen mellom 30 og 50 år
• 56% av samtalene var med brukere med
 en eller to foreldre født i utlandet
•  45% kom i kontakt med krisesenteret på 
 eget initiativ, mens 31% kom i kontakt 
 gjennom familie og venner



Utadrettet
virksomhet

7. Egen nettside

Krisesenteret tok i 2014 kontakt med reklame- 
byrået Rød Tråd for utarbeidelse av nytt in-
formasjonsmateriell  Resultatet av dette ble 
nytt informasjonsmateriell i form av bro-
sjyrer, plakater og visittkort. I tillegg fikk vi 
opprettet en egen nettside, der vi informerer 
om våre ulike tilbud, kontaktinformasjon, og 
om hva vold er, aktuelle lenker etc  Besøk vår 
nye nettside på www tromsokrisesenter no 

Utadrettet informasjon og undervisning

Vi har hatt undervisning om krisesenterets 
arbeid i sykepleierutdanningen høsten 2014  
Krisesenteret har også deltatt i planlegging 
og gjennomføring av årets markering av 8  
mars, den internasjonale kvinnedagen 

Mediadekning

•  Reportasje i avisa iTromsø – 
 «Familiekonflikter kan forsterkes i ferien»
•  Reportasje i avisa iTromsø – 
 «Til barnets beste»
•  Reportasje i avisa iTromsø – 
 «Holder ut for barna»



Årsrapport
Jentevakta

8. 



19Årsrapport 2014  |  Krisesenteret for Tromsø og omegn

Aktivitetskalender 2014 Tromsø

• Vi arrangerte Landskonferanse 
 i Tromsø
• 8 mars-tog 
• Aktiv med russ 
• Jobbet med organisasjonsvirksomhet
• Foredrag om Jentevakta på 
 Fagereng barneskole 
• Jobbet mye med rekruttering
• Laget nytt reklamemateriell og 
 hengt opp plakater på skoler

Måned Chat Telefon E-post
Januar 14 3 0
Februar 13 5 0
Mars 16 4 0
April 7 2 0
Mai 8 1 0
Juni 6 5 0
Juli 4 3 3
August 34 1 0
September 14 5 0
Oktober 23 3 0
November 20 8 0
Desember 9 1 0
Totalt 168 41 3

Statistikk Tromsø 2014

Framtidsplaner Tromsø 2015

• Rekruttere nye jentevakter
• Henge opp/levere plakater til lege-
 kontor, butikker og skoler i Tromsø
• Holde foredrag for konfirmanter
• Være synlige for russen 1  mai 
 (eventuelt også 16  mai)
• Vi vurderer muligheten for å promo-
 tere oss selv under Debutuka 2015
• Fortsette å holde oss oppdatert 
 og delta på de kurs vi har mulighet til
• Gå byrunder
• Søke støtte for 2015
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Virksomhetens art og hvor den drives

Krisesenterets formål er å hjelpe kvinner, 
menn og barn som er utsatt for vold i nære re-
lasjoner  Krisesenteret for Tromsø og omegn 
er en ideell organisasjon uten profittformål, 
beliggende i Tromsø 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Krisesenteret drives med offentlige midler 
etter inngått anbudsavtale med kommun- 
ene Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, 
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen og 
Kåfjord. Krisesenteret er en del av den nor-
ske Krisesenterbevegelsen, og er medlem av 
Krisesentersekretariatet  Årsregnskapet gir 
etter ledelsens mening et rettvisende bilde 
av virksomhetens drift, eiendeler og finan-
siering av disse 

Fortsatt drift

Regnskapet er utarbeidet med forutsetnig for 
fortsatt drift 

Arbeidsmiljø

Styret mener arbeidsmiljøet i organisasjon- 
en er tilfredsstillende, til tross for gamle og 
nedslitte lokaler  Det har ikke vært skader 
eller ulykker i 2014 

Likestilling

Krisesenteret har i 2014 hatt 3 faste stillinger 
og 16 vakter, alle kvinner  I tillegg har vi hatt 
en mann i et engasjement 

Ytre miljø

Styret og daglig leder kjenner ikke til noe for-
hold som skulle medføre at virksomheten har 
forurenset det ytre miljø i vesentlig grad 

Årsresultat

Årsregnskapet viser et overskudd på 
537 473 kroner 

Årsberetning
2014

I.
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Årsregnskap 2014

II. Resultatregnskap

DRIfTsInnTEKTER note 2014 2013
Tilskudd 2 5 211 193 3 432 167
Andre inntekter 2 59 000 106 436
sum driftsinntekter 5.270.193 3.538.603

DRIfTsKOsTnADER note 2014 2013
Lønnskostnad 4 3 630 725 2 860 867
Annen driftskostnad 4 1 117 143 841 687
sum driftskostnader 4.747.868 3.702.554

Driftsresultat 522.325 (163.951)

fInAnspOsTER note 2014 2013
Renteinntekt 11 027 11 863
Annen finansinntekt 4 677
Finanskostnad 556 4 069
Sum finansposter 15.148 7.794

Årsresultat / underskudd 537.473 (156.157)

DIspOnERIng AV ÅRsREsUlTATET note 2014 2013
Overføring fond øremerket barn 3 10 241 52 107
Overføring egenkapital 3 527 232 (208 264)
sum disponeringer 537.473 (156.157)
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Balanse

Tromsø, 22 04 2015

Heidi Karjalainen
Nestleder

Inger-Lise Kilmark

Edel Mikkelsen
Styremedlem

Hanne Stenvaag

Elisabeth Steen
Styrets leder

Ragni Løkholm Ramberg

OMlØpsMIDlER note 2014 2013
Fordringer 19 484 200 000
Bankinnskudd og kontanter 5 1 388 322 680 023
sum omløpsmidler 1.407.806 880.023
sum eiendeler 1.407.806 880.023

EgEnKApITAl Og gJElD note 2014 2013
Fond øremerket barn 3 454 088 443 847
Annen egenkapital 3 392 779 0
Udekket tap 3 0 (134 454)
sum egenkapital 846.867 309.393

KORTsIKTIg gJElD note 2014 2013
Leverandørgjeld 56 770 151 078
Skyldig off  avg 193 683 152 580
Annen kortsiktig gjeld 310 487 266 972
sum kortsiktig gjeld 560.940 570.630
sum egenkapital og gjeld 1.407.806 880.023
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Note 1 - Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven og foreløpig god regnskaps-
skikk for ideelle otganisasjoner  

Tilskudd / Gaver
Tilskudd regnskapsføres til verdien av til-
skuddet på transaksjonstidspunktet  Mens 
gaver inntekstføres til opptjeningsprinsippet 
når kriteriene for inntektsføring er oppfylt  
Det er følgende kriterier:

Utgifter blir kostnadsført på utbetalings-
punktet og ikke når de blir påløpt 

Note 2 - Inntekter

Øremerkede midler
I den grad øremerkede midler ikke er brukt 
ved regnskapsperiodens utgang skal midlene 
overføres til fond via resultatdisponeringene 

Tilskudd sum
Tilskudd kommuner 5 112 093
Tilskudd Troms  
fylkeskommune

49 100

Tilskudd Justis- og  
beredskapsdepartementet

50 000

sum tilskudd 5.211.193

Annen
egenkapital

fond 
øremerket barn

Udekket tap sum

Egenkapital pr 01 01 0 443 847 (134 454) 309 393
Årsresultat 392 778 10 241 134 454 537 473
Egenkapital pr 31.12. 392.778 454.088 0 846.867

Andre inntekter sum
Gaver 59 000
sum andre innteker 59.000

Note 3 - Egenkapital

Noter til regnskapet for 2014

• Organisasjonen må ha juridisk rett 
 til inntekten
•  Det må være rimelig sikkert at inntekten 
 vil bli mottatt
• Inntekten må kunne måles med 
 tilstrekkelig pålitelighet
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Antall årsverk i regnskapsåret
Foreningen har en ytelsesbasert pensjons-
ordning gjennom KLP som tilfredsstiller 
kravene etter lov om obligatorisk tjeneste-
pensjon  I henhold til unntaksreglene for 
små foretak er ikke pensjonsordningen ba-
lanseført i regnskapet  Ordningen omfatter 
18 personer og årets pensjonspremie er opp-
lyst i oversikten ovenfor  Premiereserven pr 
31 12 2014 er på kr 183 178 

Note 4 - Lønnskostnader

lønns-
kostnader

2014 2013

Lønninger 3 107 253 2 515 418
Arbeidsgiveravgift 214 166 193 813
Pensjonskostnader 272 111 77 453
Andre lønns-
relaterte ytelser

37 195 74 182

sum 3.630.725 2.860.867

Antall årsverk i regnskapsåret 6,5 5,5

Ytelser 
til ledende 
personer

Daglig 
leder

styret

Lønn 457 613 0
Annen 
godtgjørelse

0 0

Styrehonorar 0 27 500

Note 5 - Bundne midler

Av foreningens samlede bankinnskudd står kr 122 928 på skattetrekkskonto pr 31 12 2014 

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor i regn-
skapsåret var kr 33 125  Herav bistand på  
kr 14 375  Beløpene er inkl  mva 
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Revisors
beretning

III.
Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Krisesente-
ret for Tromsø og omegn, som viser et over-
skudd på kr 537 473  Årsregnskapet består 
av balanse per 31  desember 2014, resul-
tatregnskap for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre no-
teopplysninger  

Styret og daglig leders ansvar 
for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utar-
beide årsregnskapet og for at det gir et rettvi-
sende bilde i samsvar med regsnakspslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge, og for 
slik intern kontroll som styret og daglig leder 
finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidel-
sen av et årsregnskap som ikke inneholde 
rvesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller feil 

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening 
om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår 
revisjon  Vi har gjennomført revisjonen i sam-
svar med lov, forskrift og god revisjonsskikk  

Til årsmøtet i Krisesenteret for 
Tromsø og omegn



i Norge, herunder International Standards 
on Auditing  Revisjonsstandardene krever 
at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryg-
gende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger 
for å innhente revisjonsbevis for beløpene 
og opplysningene i årsregnskapet  De valg-
te handlingene avhenger av revisors skjønn, 
herunder vurderingen av risikoene for at 
årsregnskapet inneholder vesentlig feilin-
formasjon, enten det skyldes misligheter 
eller feil  Ved en slik risikovurdering tar re-
visor hensyn til den interne kontrollen som 
er relevant for selskapets utarbeidelse av et 
årsregnskap som gir et rettvisende bilde  For-
målet er å utforme revisjonshandlinger som 
er hensiktsmessige etter omstendighetene, 
men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av selskapets interne kontroll  
En revisjon omfatter også en vurdering av 
om de anvendte regnskapsprinsippene er 
hensiktsmessige og om regnskapsestimate-
ne utarbeidet av ledelse er rimelige, samt en 
vurdering av den samlede presentasjonen av 
årsregnskapet 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjons-
bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon 

Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir et rett-
visende bilde av den finansielle stillingen til 
Krisesenteret for Tromsø og omegn per 31  

desember 2014, og av resultater for regn-
skapsåret som ble avsluttet per denne datoen 
i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge  

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om åreberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som 
bekreftet ovenfor, mener vi at opplysningene 
i årsberetningen om årsregnskapet og forut-
setningen om fortsatt drift 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 inter-
nasjonal 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 evt  
dokumentasjon av selskapets regnskapsopp-
lysninger i samsvar med lov og god bokfø-
ringsskikk i Norge 

Tromsø, 22  april 2015
pricewaterhouseCoopers As

Hanne Sivertsen
Statsautorisert revisor



Krisesenteret 
for Tromsø og omegn
Telefon: 776 11 060
post@tromsokrisesenter no


