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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 

Fra ideell organisasjon til stiftelse

23  november 2015 ble Stiftelsen Krisesen-
teret for Tromsø og omegn opprettet  Ved 
årsskiftet ble drift og eiendeler overført til 
Stiftelsen Krisesenteret for Tromsø og omegn, 
og den ideelle organisasjonen lagt ned 

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: 

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

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 2015 
var det samlede innbyggertallet i disse kom-
munene på om lag 95 400 

Det ble i oktober 2015 avholdt et samarbeids-
møte mellom krisesenteret og kommunene, 
hvor fire av kommunene deltok. Det ble be-
stemt at det avholdes ett slikt møte årlig   

Styrets sammensetning 2015

• Elisabeth Steen, styreleder
• Heidi Karjalainen, nestleder
• Ingfrid Fossbakk, styremedlem
• Lisa Friborg, styremedlem
• Inger-Lise Kilmark, styremedlem
• Sara Holte Jaklin, varamedlem
• Maren-Anne Planting, varamedlem
• Elisabeth Knudtzon, varamedlem

Det har vært avholdt fem styremøter i 2015 
med 18 saker på dagsordenen  Styret har be-
handlet saker om økonomi, rapportering om 
drift (statistikk), ansettelse, 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 



Våre mål  
og oppgaver
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Krisesenteret for Tromsø og omegn skal tilby 
samarbeidskommunene tjenester som oppfyl- 
ler kravene i Lov om kommunale krisesenter-
tilbud 

Krisesenteret er et lavterskeltilbud til kvinner, 
menn og barn som er utsatt for vold eller trus- 
ler 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 krisesente-
rets tilbud er gratis for brukere og beboere 

Krisesenteret tilbyr samtaler, oppfølging og 
hjelp til å kontakte andre deler av hjelpeappa- 
ratet  Etter Krisesenterlova har kommunene 
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 oppfølging 
gjennom samordning av tiltak mellom krise- 
sentertilbudet og andre deler av tjenesteap-
paratet  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  Krisesenteret skal gi et til-
rettelagt 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 kommer 
de individuelle behovene til brukeren 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 informasjonsarbeid 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  
ganger 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 kommu-
nene var i 2015 på 5 059 683 kr 

Regnskap og revisjon

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

Gaver

Krisesenteret har i 2015 mottatt 33 799 kro-
ner i gaver, fra fagforeninger, losjer og enkelt- 
personer  Krisesenteret har også mottatt leker, 
klær og gaver til beboere  Gjennom Gjensidige- 
stiftelsens aksjon «Jul for alle» har vi mottatt 
15 000 kroner til julefeiring, gaver og opple-
velser rundt jul  Kirkens bymisjon formidlet 
gaver til beboere til jul, både barn og voksne 

Gaver til Krisesenteret 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 vanskelig livssituasjon 

Personalet

Krisesenteret har ved utgangen av året 4 fast 
ansatte i 100% stilling: Daglig leder (teolog), 
helse- og sosialfaglig medarbeider (sosionom), 
barnefaglig medarbeider (barnevernspedagog)  
og sosialfaglig medarbeider (barnevernspeda- 
gog)  Den fjerde faste ansatte begynte 1. juni 
2015  I tillegg har vi 14 timelønnede medar-
beidere, hvor mange tidligere har vært frivil-
lige vakter ved krisesenteret  De har vakt på 
natt og i helger og høytider  Til sammen ut-
gjør arbeidet ved krisesenteret om lag 6,5 år-
sverk (utenom Jentevakta)  Jentevakta 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  

Krisesenteret har hatt en student i praksis 
våren 2015, som tok videreutdanning i psy-
kisk helsearbeid  Fra september 2015 har vi 
hatt en person i arbeidspraksis i om lag 50% 
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Krisesenterets  
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  Lokalene 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  
Krisesenteret har også i 2015 i flere tilfeller 
måttet avvise personer som har hatt behov 
for botilbud, på grunn av at det har vært fullt  
I slike tilfeller får de aktuelle personene tilbud 
om hjelp til plass på andre krisesentre  For 
noen er det en god løsning, mens for andre 
er det problematisk, ikke minst for de som 
har barn i skole og barnehage  

Som en del av rammeavtalen med kommu-
nene er det planlagt nytt krisesenterbygg i 
Tromsø, som Stiftelsen kommunale boliger 
skal bygge, eie og leie ut til krisesenterdrift  I 
2015 har det vært avholdt tre samarbeidsmøter 
mellom Tromsø kommune, Krisesenteret for 
Tromsø og omegn og Stiftelsen kommunale 
boliger  Det opprinnelige romprogrammet 
er blitt bearbeidet og utvidet  De største 
endringene er at antall boenheter er økt fra 
fem til ti  Fire av disse boenhetene er dub- 
letter, hvor to beboere vil dele bad  To av 
boenhetene skal være i en egen avdeling for 
menn, som er fysisk adskilt fra avdelingen for 
kvinner, slik loven krever  

Vi ser fram til å få nytt bygg på plass  Med nytt 
bygg vil vi oppfylle Krisesenterlova sine krav 
om likeverdig krisesentertilbud for menn  Et 
universelt utformet bygg vil ivareta lovens 
krav til tilrettelegging ut fra individuelle 
behov  Kapasiteten ved krisesenteret vil bli 
utvidet, og færre vil bli avvist eller henvist til 
andre krisesentre på grunn av at krisesenteret 
er fullt  Kvaliteten på botilbudet vil bli økt, og  
tilrettelegging for barn vil bli mye bedre, både  
innendørs og utendørs  
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Utdanning

En medarbeider har i 2015 fullført videre-
utdanning «Vold i nære relasjoner» i regi av 
Høyskolen i Narvik    

Kurs

• Fagdagen til Krisesentersekretariatet  
 (1 medarbeider)
• HMS-kurs for ledere (daglig leder)
• HMS-kurs for verneombud  
 (verneombud)
• Kurs om traumer i skolen, arrangert av   
 RKBU Nord (2 medarbeidere og student  
 i praksis)
• Barnerettighetsfrokost om barn og  
 overgrep på nettet (1 medarbeider)
• RVTS: Ledersamling for krisesentrene  
 i Nord-Norge (daglig leder og 1  
 medarbeider)
• European Conference on Domestic 
 Violence, Queens University Belfast  
 (daglig leder og en medarbeider)
• Alternativ til vold: 5  nordiske konferanse  
 om vold og behandling (daglig leder og  
 1 medarbeider)
• Fagkonferanse region nord i Alta  
 (2 medarbeidere og medarbeider i  
 arbeidspraksis)
• Nasjonal krisesenterkonferanse  
 i regi  av RVTS (2 medarbeidere)
• To fagdager med RUNA-nettverket  
 (1 medarbeider)
• Nasjonal konferanse for ansatte som  
 jobber med barn på krisesentrene og   
 sentrene mot incest og seksuelle  
 overgrep i regi av RVTS og  
 BUF-direktoratet (1 medarbeider)

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  
Tema for konferansen var Den profesjonelle 

tvil. Krisesenteret søkte og fikk innvilget kr.  
50 000 i støtte til konferansen fra Justis- og 
beredskapsdepartementets tilskudd til til-
tak for å forebygge og bekjempe vold i nære 
relasjoner  Konferansen samlet om lag 110 
deltakere  

Studietur 
I mai 2015 gjentok vi fjorårets studietur til 
andre krisesentre for å få innspill og inspira- 
sjon til rutiner, faglige retningslinjer og bygn- 
ingsmessige forhold  Vi besøkte krisesenteret 
i Kongsberg, Vestfold, Skien og Romerike  Vi  
vil rette en takk til alle som tok oss så godt  
imot i en travel arbeidshverdag 

Personalmøter

Det har vært avholdt to personalmøter i 2015  
Personalmøtene har vært brukt til å gjennom- 
gå faglige rutiner  Det har også vært avholdt 
årsmøte og julebord for personalet 

Samarbeid

Krisesenteret har i 2015 hatt samarbeidsmø-
ter med Jusshjelpa, Rådgivningskontoret for 
kriminalitetsofre, Konfliktrådet og RUNA, i 
tillegg til utstrakt samarbeid i enkeltsaker 
med ulike instanser  Vi har hatt et veiled-
ningsmøte med Psykiatrisk boligtjeneste  Vi 
har deltatt i lanseringen av politiets kampanje 
om vold i nære relasjoner 

Krisesenteret har vært på informasjons- og 
samarbeidsmøte i Balsfjord kommune.

Vi har hatt ett samarbeidsmøte med Krise-
senteret i Midt-Troms og Harstad krisesenter, 
samt ett samarbeidsmøte med leder for Krise- 
senteret i Salten 

Krisesenteret deltar fast i samarbeidsnett-
verket Vold og overgrep i nære relasjoner – 
barn og unge  Krisesenteret deltar også fast 
i nettverksmøter for RUNA  
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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 de viktigste årsakene til at beboerne tok kontakt med 
krisesenteret 
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Antall overnattingsdøgn

2013 2014 2015
Kvinner 564 1 165 996
Barn 119 739 889
Menn 14 2 35
Totalt 697 1.906 1.920

Antall overnattingsdøgn har vært på omtrent 
samme nivå som i 2014  Antall overnattings-
døgn er i hovedsak begrenset av husets kapa-
sitet  Også i 2015 har huset vært fullt i lange 
perioder, og vi har måttet avvise på grunn av 
kapasitetsmangel  Gjennomsnittlig botid i 
2015 var på om lag 28 dager   

Antall beboere

2013 2014 2015
Kvinner 21 31 35
Barn 13 32 32
Menn 1 1 2
Totalt 35 64 69

Også når det gjelder antall beboere er tallene 
nokså like i 2015 som i 2014 

• 55% av beboerne i 2015 hadde  
 med seg barn under 18 år
• 84% av beboerne kommer fra  
 kommunen der krisesentertilbudet 
 er lokalisert
• 45% av beboerne er i  
 aldersgruppen 30-39 år
• 61% av beboerne av beboerne har  
 en eller to foreldre som er født i utlandet,  
 mot 38% i 2014 

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

• Om lag ¼ av beboerne kom i kontakt  
 med krisesentertilbudet på eget initiativ   
 For øvrig er det barneverntjenesten og  
 politiet som i størst grad formidler  
 kontakt til krisesenteret:

• 31% av barna som bodde på  
 krisesenteret var i aldersgruppa  
 0-2 år  For øvrig var det en forholdsvis  
 jevn aldersfordeling opp til 15 år
• Barneverntjenesten var inne i forhold til  
 62% av barna  I halvparten av disse    
 sakene ble kontakten med barnevern-  
 tjenesten etablert under oppholdet på  
 krisesenteret
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Dagbrukere

2013 2014 2015
Kvinner 22 27 38
Menn 0 2 1

Oppfølgingssamtaler 22 112 195

Når det gjelder dagbrukere har økningen både 
i antall dagbrukere og antall oppfølgingssam-
taler fortsatt, hvis man ser på utviklingen fra 
2013 til 2015  Økningen har sammenheng 
med økning i faste ansatte ved krisesenteret, 
og dermed større kapasitet til oppfølging  Vi 
har også hatt fokus på å informere om vårt 
dagtilbud  Vårt inntrykk er at mange forbinder 
krisesenteret først og fremst med botilbudet,  
og det har derfor vært viktig å spre kunnskap 
om dagtilbudet  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, er i ferd med, eller har kom- 
met seg ut av en situasjon med vold 

• 95% av dagbrukerne kommer fra  
 Tromsø kommune
• Aldersmessig er 74% av dagbrukerne  
 mellom 24 og 49 år, også her er den  
 største gruppa 30-39 år 28%)
• 50% av samtalene var med brukere  
 med en eller to foreldre født i utlandet
• Om lag halvparten av dagbrukerne kom 
 i kontakt med krisesenteret på eget  
 initiativ eller gjennom familie og venner 

Krisetelefoner

2013 2014 2015

Krisetelefoner 128 133 129

Krisetelefoner er definert som nye henvendelser. Tallet på krisetelefoner er forholdsvis stabilt.



Utadrettet
virksomhet

7. 
Internasjonal dag mot vold mot 

kvinner 25. november

Krisesenteret hadde informasjonsstand på Jekta  
på internasjonal dag mot vold mot kvinner  
25  november 

Høringsuttalelser

Krisesenteret leverte høringsuttalelse til  
Tromsø kommune om Boligpolitisk hand-
lingsplan, og til Justis- og beredskapsdepar-
tementet om endringer i utlendingsloven og 
utlendingsforskriften – hevet botidskrav for 
permanent oppholdstillatelse 

Mediadekning

• Reportasje i avisa iTromso 
 «Holder ut for barna»
• Reportasje i NRK 
 «For dårleg at menn ikkje får eit  
 fullverdig tilbod på krisesenteret»
• Reportasje i avisa Nordlys 
 «Tiltalt for mishandling i 28 år»
• Reportasje i avisa iTromso 
 «Rolig jul på krisesenteret»

Utadrettet informasjon/ arrangement

Krisesenteret arrangerte Messe for verdighet 
19  april: «En gudstjeneste som tar overgrep 
på alvor og vil bidra til verdighet med håp om  
en god fremtid» - i samarbeid med Tromsø dom- 
kirke, SMISO, Fontenehuset, SMS, Kirkens by-
misjon, Nord-Hålogaland bispedømme, Døve- 
kirka i Tromsø og Kirkelig ressurssenter mot 
vold og seksuelle overgrep  

Krisesenteret v/ Solveig Nordløkken Krupka 
deltok på Internasjonalt seminar som innleder 
26  november, med tema «Vinne over volden 

– kjønnsbasert vold og religionenes rolle»

Nettside

Krisesenteret fikk i 2014 utarbeidet ny nettside: 
www tromsokrisesenter no

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars

Krisesenteret har deltatt i planlegging og gjen- 
nomføring av årets markering av 8  mars, den 
internasjonale kvinnedagen 



Årsrapport
Jentevakta
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Aktivitetskalender 2015 Tromsø

• Vi var på Landskonferanse i  
 Trondheim i februar
• Vi gikk i 8  mars-tog
• Vi var med russen natt til 1  mai
• Gjort organisasjonsarbeid
• Hengt opp plakater i vårt  
 nærområde
• Vi hadde kinoreklame
• Vi har arbeidet mye med  
 rekruttering; Charlotte, Elisabeth,  
 Sarah, Mari Lise og Kine sluttet
• Ansettelsesrunde:  
 Vi ansatte Sharon, Oda,  
 May-Sissel og Catharina
• Gått til anskaffelse av nytt  
 reklamemateriale for byturer
• Planla landskonferansen 2016

Framtidsplaner 2016 Tromsø

• Arrangere landskonferanse
• Rekruttere nye jentevakter
• Gå i 8  mars-tog
• Være synlig for russen (1  mai eventuelt 16  mai)
• Henge opp plakater på skoler
• Gå byrunder
• Snakke med klasser på ungdomsskolen
• Ha konfirmasjonsundervisning
• Søke støtte

Måned Chat Telefon E-post
Januar 11 1 0
Februar 16 2 0
Mars 6 2 0
April 16 10 0
Mai 13 11 3
Juni 15 10 1
Juli stengt stengt stengt
August 8 2 0
September 14 6 0
Oktober 11 10 0
November 13 4 0
Desember 4 0 0
Totalt 127 58 4

Statistikk Tromsø 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  
relasjoner  Krisesenteret for Tromsø og om- 
egn er en ideell organisasjon uten profittmål, 
beliggende i Tromsø 

23  november 2015 ble Stiftelsen Krisesen-
teret for Tromsø og omegn opprettet  Ved 
årsskiftet ble den ideelle organisasjonen  
lagt ned, og drift og eiendeler overført til Stif-
telsen Krisesenteret for Tromsø og omegn 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Krisesenteret drives med offentlige midler 
etter inngått anbudsavtale med kommunene  
Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Karlsøy, Skjervøy,  
Nordreisa, Kvænangen, Lyngen og Gáivuona/
Kåfjord.

Krisesenteret er en del av den norske Krisesen-
terbevegelsen og er medlem av Krisesenter- 
sekretariatet 

Årsregnskapet gir, etter ledelsens mening, et 
rettvisende bilde av virksomhetens drift, eien- 
deler og finansiering av disse.

Fortsatt drift

Regnskapet er utarbeidet med forutsetning 
for fortsatt drift  Driften er fra årsskiftet over-
ført til Stiftelsen Krisesenteret for Tromsø og 
omegn 

Arbeidsmiljø

Styret mener arbeidsmiljøet i organisasjo-
nen er tilfredsstillende, til tross for gamle og 
nedslitte lokaler  Det har ikke vært skader 
eller ulykker i 2015 

Likestilling

Krisesenteret har i 2015 hatt 4 hele stillinger 
og 14 deltidsansatte, alle kvinner 

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 
279 118,45 kroner 

Årsberetning
2015

I.
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Årsregnskap 2015

II. Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER Note 2015 2014
Driftsinntekt 5 205 354 5 270 193
Sum driftsinntekter 2 5.205.354 5.270.193

DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014
Lønnskostnad 4 (3 945 624) (3 631 225)
Driftskostnad 4 (988 614) (1 116 643)
Sum driftskostnader (4.934.238) (4.747.868)

Driftsresultat 271.115 522.325

FINANSPOSTER Note 2015 2014
Renteinntekt 8 003 15 704
Rentekostnad 0 (253)
Finanskostnad 0 (303)
Sum finansposter 0 (556)

Årsresultat / underskudd 279.118 537.473

OVERFØRINGER Note 2015 2014
Udekket tap 0 280 316
Annen egenkapital 3 279 118 257 158
Sum 279.118 537.474
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Balanse

Tromsø, 28 04 2016

Heidi Karjalainen
Nestleder

Inger-Lise Kilmark
Styremedlem

Ingrid Fossbakk
Styremedlem

Hanne Stenvaag
Daglig leder

Elisabeth Steen
Styrets leder

Lisa Friborg
Styremedlem

OMLØPSMIDLER Note 2015 2014
Kundefordringer 107 052 0
Andre fordringer 17 478 19 484
Bankinnskudd og kontanter 5 2 567 500 1 388 322
Sum omløpsmidler 3 2.692.030 1.407.806
Sum eiendeler 3 2.692.030 1.407.806

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2015 2014
Fond øremerket barn 454 088 454 088
Annen egenkapital 671 897 392 779
Sum egenkapital 3 1.125.985 846.867

KORTSIKTIG GJELD Note 2015 2014
Leverandørgjeld 44 839 56 770
Skyldig off  avg 213 996 167 626
Annen kortsiktig gjeld 1 307 211 336 543
Sum kortsiktig gjeld 1.566.045 560.939
Sum egenkapital og gjeld 2.692.030 1.407.806
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Note 1 - Regnskapsprinsipp

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

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

Utgifter blir kostnadsført på utbetalings-
tidspunktet 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/stat 5 113 934
Refusjon utlegg 53 120

Lønnstilskudd 4 500

Gaver 33 799

Sum tilskudd 5.205.353

Annen
egenkapital

Fond 
øremerket barn

Udekket tap Sum

Egenkapital pr 01 01 392 779 454 088 0 846 867
Årsresultat 279 118 0 0 0
Egenkapital pr 31.12. 671.897 454.088 1.125.985

Note 3 - Egenkapital

Noter til regnskapet for 2015

• Organisasjonen må ha 
 juridisk rett til inntektene
•  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 balanse-
ført i regnskapet 

Ordningen omfatter 18 personer og årets pen- 
sjonspremie er opplyst i oversikten ovenfor 

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor i regnskaps-
året er på kr 31 250,- 

Note 4 - Lønnskostnader

Lønnskostnader 2015 2014
Lønninger/feriepenger 3 328 796 3 107 253
Styrehonorar 27 500 0
Arbeidsgiverarvgift 264 304 214 166
Pensjonskostnader 313 663 272 111
Andre lønnsrelaterte ytelser 41 111 37 195
Refusjon sykelønn -27 750 0
Sum 3.945.624 3.630.726

Antall årsverk i regnskapsåret 6,5 6,5

Ytelser 
til ledende 
personer

Daglig 
leder

Styret

Lønn 427 661 0
Styrehonorar 0 27 500

Note 5 - Bundne midler

Av foreningens samlede bankinnskudd står kr 212 898 på skattetrekkskonto pr 31 12 2015 
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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 279 118  Årsregnskapet består 
av balanse per 31  desember 2015, resultat-
regnskap for regnskapsåret avsluttet per  
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre note- 
opplysninger  

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utar-
beide årsregnskapet og for at det gir et rett-
visende bilde i samsvar med regnskapslovens 
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 inneholder 
vesentlig 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 revi-
sjon  Vi har gjennomført revisjonen i samsvar 
med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder International Standards on Auditing 
  

Til årsmøtet i Krisesenteret for 
Tromsø og omegn



Revisjonsstandardene krever at vi etterlever  
etiske krav og planlegger og gjennomfører  
revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet  
for at årsregnskapet ikke inneholder vesent- 
lig feilinformasjon 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger 
for å innhente revisjonsbevis for beløpene 
og opplysningene i årsregnskapet  De valgte 
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 hen-
siktsmessige og om regnskapsestimatene 
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en 
vurdering av den samlede presentasjonen av 
årsregnskapet  

Etter vår oppfatning er innhentet revisjons-
bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunlag 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 2015, og av resultater for regn-

skapsåret som ble avsluttet per denne datoen 
i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnsikapsskikk i Norge 

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om åreberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som 
beskrevet 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 interna- 
sjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 
3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er re-
visjon eller forenklet revisorkontroll av his-
torisk finansiell informasjon", mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og doku-
mentasjon av selskapets regnskapsopplysnin-
ger i samsvar med lov og god bokføringsskikk 
i Norge 

Tromsø, 28  april 2016
PricewaterhouseCoopers AS

Tore Helgesen
Statsautorisert revisor



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


