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Årsmelding 2014

Årsmelding 2018
Krisesenteret i Stavanger legger bak seg et år med
stor pågang og mye samarbeid på tvers av instanser.
I 2018 opplevde krisesenteret igjen en økning i pågang av
brukere som benytter seg av krisesenterets botilbud. Det var
en økning i antall beboere både blant kvinner, menn og barn.
Det var også en økning i antall overnattingsdøgn hos alle disse
gruppene. Samtidig så vi en liten nedgang i antall dagsbesøk,
935 mennesker benyttet i fjor tilbudet om å komme til samtale
med krisesenteret, mot 1069 året før som var et rekordår i antall
dagbrukere.
En annen hovedtrend er at andelen brukere med
innvandrerbakgrunn går ytterliggere ned, og har aldri vært så
lav som i 2018 (56 prosent). Samtidig ser vi at andelen brukere
med problematikk knyttet til rus og psykiatri går opp.
Krisesenteret har lenge hatt fokus på brukergruppen som
har et mer eller mindre omfattende hjelpebehov og trenger
oppfølging fra ulike deler av hjelpeapparatet. Krisesenterets
brukere er ofte i denne kategorien, og krisesenterets ansatte har
derfor mye erfaring med å jobbe koordinerende med flere ulike
instanser. Krisesenteret vil vektlegge at å gi voldsutsatte et godt
og helhetlig tilbud må inkludere et godt og effektivt samarbeid
mellom ulike deler av hjelpeapparatet.

Krisesentertall 2018
Kvinner

197

Menn

33

Barn

148

Overnattingsdøgn kvinner

4011

Overnattingsdøgn menn

809

Overnattingsdøgn barn

3856

Dagbrukere

935

Total overnattingsdøgn

8676

Utenlandske beboere

56%

Krisesenterets brukere
Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til kvinner,
menn og deres barn i 18 kommuner i Sør-Rogaland,
til sammen cirka 367 000 innbyggere. Krisesenterets
tilbud omfatter både et trygt, midlertidig botilbud
der det er nødvendig, men gir også samtaletilbud
til mennesker som ikke har behov for botilbudet.
Brukerne som benytter seg av dette samtaletilbudet
er gjerne mennesker som ønsker å bryte ut av
en voldelig relasjon og trenger veiledning, eller
mennesker som tidligere har levd med vold og trenger
råd og veiledning i etterkant. Krisesenteret er også
ansvarlig for å drive oppfølging i reetableringsfasen,
og mange som benytter seg av samtaletilbudet har
tidligere vært beboere på krisesenteret.
Da det er fritt krisesentervalg i Norge er det hvert år

flere brukere som har annen kommunetilhørighet
enn i en av de 18 kommunene som deltar i
samarbeid om krisesentertilbudet. Mange av
disse har likevel opphold i en av kommunene som
benytter seg av krisesentertilbudet og er ofte
henvist av hjelpeapparat i den aktuelle kommunen.
I tillegg er det hvert år flere brukere som ikke har
kommunetilhørighet. Denne gruppen er som oftest
mennesker som ikke har lovlig eller permanent
opphold i landet. Krisesenteret gir et tilbud til alle
mennesker uavhengig av om de har rettigheter
etter annet lovverk. Da krisesentertilbudet skal være
midlertidig og er begrenset til 6 uker, er dette er
gruppe det er utfordrende å bistå videre med en mer
permanent løsning.

Brukere med innvandrerbakgrunn
Krisesenteret i Stavanger har lenge vært
et senter med en stor andel brukere med
innvandrerbakgrunn, men denne andelen
har vært synkende de siste årene og var blant
beboerne i 2018 på historisk lave 56 prosent
Felles for denne gruppen er at det ofte er
utfordringer knyttet til opphold. En stor andel
av denne gruppen har sitt opphold knyttet til
personen som utøver vold mot dem gjennom
familieinnvandring. Dette innebærer at mange
trenger hjelp til å søke nytt oppholdsgrunnlag
i landet dersom ønsket er å bryte den
voldelige relasjonen. Noen velger da å søke
familieinnvandring med egne barn dersom disse
er norske statsborgere, eventuelt søke opphold
på grunnlag av mishandling i ekteskapet som
også er en mulighet. Denne muligheten oppleves
likevel som usikkert for enkelte, og kan bidra til
at noen velger å reise hjem til voldsutøver for ikke
å risikere å miste oppholdsretten i landet. Denne
gruppen er likevel mindre nå enn tidligere, og
andelen som velger å reise hjem til voldsutøver er
også synkende.

Hvor drar beboere etter endt
krisesenteropphold?

2015

2016

2017

2018

Hjem til egen bolig
u/voldsutøver

13%

22%

19%

21%

Ny/annen bolig

30%

26%

30%

30%

Tilbake til voldsutøver

16%

17%

15%

14%

Slektninger/venner

12%

13%

13%

14%

Overgangsbolig

6%

2%

2%

1%

Annet krisesentertilbud

1%

1%

1%

2%

Institusjon

2%

5%

2%

5%

Flyktninginstans

0%

3%

1%

0%

Vet ikke

3%

0%

6%

2%

Annet sted

16%

11%

11%

11%

Brukere med sammensatt
problematikk
Parallelt med at brukere med innvandrerbakgrunn
har gått ned, har andelen brukere med
tilleggsproblematikk gått opp. Med tilleggs-

problematikk menes her ulike andre utfordringer enn
selve volden, som krever hjelp og/eller tilrettelegging
av hjelpeapparatet. Disse utfordringene er hos
krisesenterets brukere stort sett knyttet til rus,
psykiatri eller funksjonsnedsettelse.

Brukere i aktiv rus
Kvinner med rusproblem får bo- og samtaletilbud på
botilbud for kvinner. Kvinner med kjent rusproblem
blir tildelt rom i egen skjermingsavdeling, separat fra
det øvrige botilbudet. Dette har krisesenteret egen
prosedyre for. På denne måten sikres rusavhengige
et krisesentertilbud, samtidig som det forhindrer
at det går ut over kvaliteten på tilbudet for de
øvrige beboerne. Dersom bruker ikke evner å bo på
krisesenteret grunnet rusbruk, sørger krisesenteret
og oppholdskommune for annet egnet bosted hvor
sikkerheten er tilfredsstillende.
Brukere med rusproblematikk får de samme tilbud
under oppholdet og oppfølgingstilbud som øvrige
brukere. Da brukere i skjermingsavdeling ikke har
tilgang til de samme kokemulighetene som øvrige
brukere, får disse tilbud om et varmt måltid til dagen.
Botilbudet for menn har ikke samme
skjermingsmulighet som botilbudet for kvinner.
Krisesenteret gir likevel også menn med kjent
rusproblematikk et botilbud der dette er nødvendig
og formålstjenlig for bruker. Krisesenteret
oppbemanner derfor der det er nødvendig for å
ivareta kvalitet på tilbudet for alle brukere.
Brukere med psykiske vansker
Krisesenteret gir også tilbud til personer i
krisesenterets mandat som har psykiske vansker.

Der det er nødvendig for å ivareta sikkerhet og
kvalitet for andre brukere, gis disse personene tilbud
om rom i skjermet avdeling som nevnt ovenfor.
Dersom bruker er til fare for seg selv eller andre eller
er avhengig av helsepersonell, sørger krisesenteret for
å gi bruker et annet, mer egnet, tilbud. Brukere med
psykiske vansker får de samme tjenestetilbudene som
øvrige brukere.
Krisesenterets ansatte har kompetanse på
psykologisk førstehjelp og stabilisering, men er
ikke behandlingsinstans. Der bruker har behov
for behandling, har krisesenteret samarbeid med
behandlingsinstanser som Alternativ til Vold,
eventuelt henviser videre i helseapparatet der det er
behov for akutt helsehjelp.

Brukere med funksjonsnedsettelse
Botilbudet for kvinner er universelt utformet og
krisesenteret tar imot alle brukere uavhengig av
fysisk eller psykisk funksjonsnivå. Botilbudet for
kvinner har to rom tilpasset rullestolbrukere med
tilhørende bad. Dette har vist seg å være tilstrekkelig
kapasitet. Heis sikrer adkomst til alle fellesområder.
Botilbudet for menn er opprustet til å kunne ta i
mot mannlige brukere med fysisk funksjonshemming
og har installert rampe, toalett for rullestolbrukere
og et eget beboerrom. Da det ikke var anledning
til å installere trappeheis i eksisterende bygning,
sikres eventuelt mannlige rullestolbrukeres behov
for bad gjennom at ansatte sørger for transport til
administrasjonsbygg hvor det er universelt utformede
baderom med dusj.

Der det er behov for helsehjelp, er det brukerens
opphavskommune som er ansvarlig for å organisere
dette på krisesenteret. Dette organiseres enten ved at
opphavskommunen sender egen relevant kommunal
tjeneste (hjemmesykepleie eller annet), eller betaler
vertskommune for å ordne dette. Krisesenteret har
ansatte med kompetanse til å håndtere helse- og
pleiebehov der dette ikke er kommet på plass, og har
blant annet ansatte utdannet i vernepleie og farmasi.
Krisesenterets ansatte har alle grunnkompetanse i å
ivareta mennesker med ulike funksjonsnedsettelser
og prosedyrer for å ivareta informasjonsbehovet
og sikkerheten. Eksempler er prosedyre for
tegnspråktolk, egen evakueringsstol, samt
brannalarm med vibrator for hørselshemmede.

Kvinner på krisesenteret
Krisesenteret opplevde igjen en oppgang i kvinnelige
beboere, nesten 30 prosent økning fra 2017. Med 197
kvinnelige beboere er det nesten tilbake på nivå med
rekordåret 2016. Gjennomsnittlig botid gikk ned med
nesten fire døgn, som betyr at kvinnene jevnt over
bodde kortere enn året før. Krisesenteret informerer

samarbeidskommunene i perioder med stor pågang,
og opplever at samarbeidskommunene står på for
å ordne tjenestetilbud i hjemkommune etter endt
opphold.
Hovedårsaken til opphold på krisesenteret er vold
fra nåværende eller tidligere partner, i 73 prosent
av tilfellene. Andelen som rapporterer fysisk vold
har gått litt ned, til cirka halvparten av beboerne.
Psykisk vold er fremdeles den kategorien vold som
rapporteres oftest, i 81 prosent av oppholdene.
Kvinnene som kommer for å bo på krisesenteret har
ofte levd lenge i den voldelige relasjonen, og i fjor
var det en stor økning i andelen som hadde levd med
vold i 5 år eller lenger, 39 prosent mot 16 prosent
året før.
En annen tendens fra 2018 er en økning i andelen
beboere som kommer på eget initiativ. Denne
andelen har gått opp fra 20 prosent til 33 prosent
av beboerne våre. Denne gruppen har ofte vært i
kontakt med oss eller annet hjelpeapparat tidligere.
Den instansen som henviser flest brukere til oss er
fremdeles politiet, med 23 prosent av brukerne.

Menn på Krisesenteret
Krisesenteret har hatt en jevn økning av mannlige
brukere siden tilbudet ble utvidet til å også omfatte
menn i 2010. Det har ligget rundt 25 menn de siste
årene, men i 2018 var det rekordår med totalt 33
opphold av mannlige brukere. Rett i underkant av 100
dagsbesøk i 2018 var av mannlige brukere, noe som
utgjør 10 prosent av alle dagbrukere.
Krisesenteret ser den samme tendensen i
brukergruppen som hos kvinnene; andelen
mannlige beboere med innvandrerbakgrunn går
ned samtidig som andelen med rus og/eller psykiatri
går opp. I 2018 hadde 33 prosent av mennene

innvandrerbakgrunn og 36 prosent hadde problemer
med rus.
Menn rapporterer i mindre grad å være utsatt for vold
fra sin nåværende eller tidligere partner, og denne
andelen har også gått noe ned i 2018 og ligger på
30 prosent. Den andre større gruppen i fjor var unge
menn utsatt for vold fra sine foreldre, som også ble
rapportert av 30 prosent av beboerne. De resterende
beboerne rapporterer om vold fra bekjente, bakmenn
og andre.
Mennene rapporterte å være utsatt for psykisk vold
i 60 prosent av sakene, og fysisk vold i 27 prosent av
sakene. Andre årsaker til oppholdet inkluderer blant
annet tvangsekteskap, menneskehandel og trusler.

Barn på Krisesenteret
I 2018 var det totalt 148 boopphold av barn på krisesenteret.
Barn kommer på krisesenteret
i følge med en foresatt, men er
alltid å regne som egne brukere.
Dette tydeliggjøres gjennom at
de er selvstendige brukere, har
egne primærkontakter og egen
journal. Krisesenteret tilstreber
alltid at barna får fortelle og eie
sin egen historie og blir fulgt
opp gjennom egne samtaler og
kartlegging. Barna skal så langt
det lar seg gjøre få beholde sine
egne hverdagsrutiner, inkludert
fritidsaktiviteter. Barna på
krisesenteret er ikke en gruppe
som har mange fritidsaktiviteter,
men i 2018 var det en viss oppgang
med 18 prosent av barna, mot 10
prosent året før.
I det store flertallet av sakene er
det barnets far som er voldsutøver;
86 prosent, noe som er samme nivå
som 2017. Det er imidlertid kun
rapportert om direkte vold mot
barna i seks prosent av sakene,
da den overveiende årsaken til
barnas opphold er vold mot deres
omsorgsperson.
Barna skal i hovedsak ha skole
fra første virkedag under et
krisesenteropphold. Noen ganger
kan det ta en dag å få kartlagt
sikkerhet eller for at barna

skal få mulighet til å regulere
seg ned etter en hendelse.
Dersom sikkerheten til barna
er tilfredsstillende skal barna
få fortsette på sin egen skole.
Dersom dette ikke lar seg gjøre
av sikkerhetsmessige årsaker
eller avstand, får barna skole på
krisesenteret av lærer, tilpasset
behovet og i samarbeid med
barnets egen skole.
Avstand til skole skal i
utgangspunktet ikke være en
hindring i seg selv for at barnet
skal få fortsette på egen skole,
da barna har krav på skoleskyss
av bostedskommunen. Dette er
imidlertid ikke tilfelle for barna
som går i barnehage, disse barna
får kun skoleskyss dersom det
foreligger et vedtak om forsterket
barnehagetilbud. Dette kan
medføre at barn ikke får fortsette
i egen barnehage under et
krisesenteropphold.
Krisesenteret har fortsatt med

barnegruppe til alle barn på
krisesenteret som ikke har et annet
tilbud (barnehage eller skole), tre
dager i uka. Dette har tidligere
blitt driftet med aktivitetstilskudd
fra Barne-, ungdoms-, og
familiedirektoratet (Bufdir), men
er vurdert å være så positivt for
krisesentertilbudet at det er blitt
implementert som en del av den
vanlige driften. Uten tilskuddet
fra Bufdir har krisesenteret vært
nødt å redusere tilbudet fra fire til
tre dager i uka, fra 12 til 15. Dette
utvides dersom det er barn på
senteret som må ha skolegang på
senteret.
Formålet med barnegruppa er å
gi barna et bedre tilbud mens de
bor ved senteret. Vi har fokus på å
gi barna pedagogisk ivaretakelse
gjennom traumebevisst omsorg
og tilbudet blir tilrettelagt utifra
barnas alder, forutsetninger og
funksjonsnivå. Barnegruppa drives
av krisesenterets barnefaglig
ansatte.
Foreldrene på krisesenteret får
også mulighet til å planlegge
andre avtaler og aktiviteter i
tidsrommet det er barnegruppe.
Ved å samle avtaler i dette
tidsrommet gjør det ressursmessig
lettere for krisesenteret å
organisere barnepass der det er
nødvendig.

Samarbeid med øvrig hjelpeapparat
Krisesenteret samarbeider med øvrig hjelpeapparat
der brukeren selv har ønske og behov om dette.
Dette gjelder både de overnevnte brukergruppene
med såkalt tilleggsproblematikk, men veldig mange
voldsutsatte har behov for bistand og oppfølging
av flere tjenester. Mange voldsutsatte har levd med
vold over lengre tid, de kan ha behov for hjelp både
knyttet til behandling, økonomi, bosted, eventuell
straffesak, og mye mer.
Krisesenteret har prosedyrer for samarbeid med
politi, kontaktpersoner og faste møter, særlig med
risikoanalytikere innen partnervold og gruppen for
særlig trusselutsatte personer, men samarbeider
også med operasjonssentral og patruljer ved behov
i enkeltsaker. Krisesenteret har avtaler skriftlig
med barnevernstjenester og NAV-kontor i alle
kommuner. Det er også etablert hospiteringsordning
for NAV-ansatte i Stavanger. Videre samarbeider
krisesenteret med Alternativ til Vold som har ansvar
for behandlingstilbud for voldsutsatte i flere av
våre kommuner, samt med familievernkontoret i
enkeltsaker og felles nettverksmøter. Krisesenteret
deltar i flere slike nettverk (eks. mot menneskehandel,
tvangsekteskap), og har faste møter med andre
deler av tjenesteapparatet, som NAV-kontorene

i Stavanger kommune. I tillegg samarbeider
krisesenteret tett med Stavanger legevakt. Det
er også etablert samarbeid med helsestasjoner,
nærskoler/skolekontor. Ved behov samarbeider
krisesenteret også med andre hjemmebaserte
kommunale tjenester. Rehabiliteringsseksjonen
er også en relevant samarbeidspartner som skal
bidra med kompetanseheving på krisesenteret i
inneværende år. Som en del av det kommunale
tjenesteapparatet fungerer krisesenterets ansatte
med primærkontaktansvar ofte som koordinerende
instans under oppholdet og samarbeider med alle
relevante instanser for å sikre en god og helhetlig
oppfølging av brukeren. I 2018 hadde krisesenteret
direkte samarbeid med 33 ulike instanser.

Satsningsområder 2018
Likeverdige tjenester
Krisesenteret vil arbeide med å sikre lik tilgang til
tjenesten for alle. Det var derfor et mål for 2018 å
gjøre viktig informasjon, som branninstruks, husregler
og informasjon om krisesenterets tilbud, tilgjengelig
for alle brukere uavhengig av språk og lese- og
skriveferdigheter.
I 2018 har krisesenteret fått opp en
informasjonsskjerm i resepsjonsområdet med
tilgjengelig informasjon om tilbud på senteret,
ansatte på jobb, samt viktig informasjon om
sikkerhet og rutiner. Det skal også komme opp
informasjon i bilder på denne, for å sikre at språk og
leseferdigheter ikke begrenser informasjonen brukere
mottar. Et skriv med de viktigste husregler, rutiner og
branninstruks er oversatt til 18 ulike språk for å dekke
informasjonsbehov før tolk er bestilt.
Bedre tilbud til brukere med sammensatt
hjelpebehov
Krisesenteret planla og avholdt en konferanse
over to dager med 320 deltakere i oktober 2018.
Tittelen på konferansen var «Utsatt for tiltak», og
deltakerne var fra helse, velferd og omsorgstjenester
i 16 av 18 av krisesenterets kommuner, samt andre
kommuner i fylket, fylkeskommune, politi/redning,
andre krisesentre, i tillegg til regionale og nasjonale
organer. Tema for konferansen var ulike barrierer
for hjelp hos brukergruppene som instansene møter,
inkludert melde- og avvergeplikt, taushetsplikt, rus
og psykiatri og bolig. Krisesenteret mottok 120 000
kroner i støtte fra kriminalitetsforebyggende råd for
å avholde denne konferansen. Tilbakemeldingene

og evalueringsskjemaet i etterkant har vært svært
positive og flere har meldt tilbake at konferansen var
veldig nyttig og gjennomføringen var god. Deltakerne
som deltok i evalueringen ga gjennomsnittlig
4,7 av 5 på det faglige innholdet og 4,6 av 5 på
gjennomføringen.
Avdeling for menn
Økt pågang på krisesenterets avdeling for menn gjør
at det er behov for å øke bemanningen. Botilbudet
til menn er i planperioden opprustet i tråd med
forskrift om fysisk sikring av krisesentertilbud. Det
har også vært stor pågang av menn på botilbudet og
avdelingen har derfor vært oppbemannet.
Oppfølging av barn og unge
Arbeidet for å bedre tilbudet til barn og unge
videreføres i planperioden. Krisesenteret
arbeider med å oppdatere handlingsplanen for
arbeidet med barn og unge på senteret. I 2018
har senteret hatt spesiell oppmerksomhet på
kompetanseheving. Faglederne har fullført en
videreutdanning om samspill og tilknytning hos
barn, og har i tillegg gjennomført COS (Circle of
security)-veiledersertifisering. I løpet av året har det
vært forsøkt å implementere en kontekstmodell
om atferdsendring hos barn. Denne viste seg ikke
å fungere optimalt i praksis i et akuttilbud som
krisesenteret, og en modifisert utgave av denne
er derfor nå tatt i bruk i arbeidet med barn med
utfordrende atferd.
Krisesenteret har også oppdatert virksomhetens
handlingsplan på arbeid med barn og unge i 2018,
samt oppdatert prosedyrer for mottak av barn på
senteret.

Krisesenterets ansatte
Krisesenterets ansatte er en tverrfaglig
stab med høy kompetanse på vold i
nære relasjoner og andre relevante
fagområder. Brukere av krisesenteret
er en sammensatt gruppe og har
ofte sammensatte hjelpebehov.
Av denne grunn har dette vært
en sentral del av krisesenterets
kompetansehevingsplan. I tillegg
til relevant grunnutdanning på
høyskolenivå, har alle ansatte i
store stillinger med brukeransvar
videreutdanning, blant annet innen
vold, rus og psykiatri, flerkulturell
forståelse, sikkerhet med mer.
Som alle andre år er krisesenteret
preget av lav turnover og lavt
sykefravær, som i 2018 var på 2,34
prosent. Krisesenteret jobber mye
med arbeidsmiljø og nærværsfaktorer
og har et godt arbeids- og
samarbeidsmiljø. Ansattgruppen
består av 28 ansatte fordelt på 19
årsverk.
Kompetanseplanen på krisesenteret
blir ivaretatt gjennom ekstern kursing,
i tillegg til månedlige personalmøter
med informasjon og faglig påfyll.

Krisesenterets virksomhet
og samarbeid
Krisesenteret er det som betegnes som et
profesjonalisert krisesenter, og vektlegger faglig
tyngde i arbeidet.
Informasjonsarbeid og foredrag
I tillegg til den brukerrettede virksomheten
driver krisesenteret med informasjonsarbeid,
samt veiledning og kursing innen vold i nære
relasjoner. Krisesenteret tilbyr hvert år alle
samarbeidskommuner å komme til kommunens
virksomheter med informasjon om tilbudet samt
foredrag innen vold i nære relasjoner.
I 2018 besøkte krisesenteret 15
samarbeidskommuner, i tillegg til ulike virksomheter
og organisasjoner i vertskommunen Stavanger. I
noen kommuner ble det avholdt flere foredrag i
ulike virksomheter.
Krisesenteret samarbeider med frivillige
organisasjoner om ulike tilbud til brukerne. Dette
gjelder Røde Kors sitt EVA-prosjekt for særlig

sårbare kvinner, og Ressursvenn-prosjektet til
Norske Sanitetskvinner. Ressursvenner består
av frivillige kvinner som bistår voldsutsatte som
trenger en støttespiller etter opphold på krisesenter.
Krisesenteret bidrar også med temakvelder og
foredrag for sanitetskvinnene. Krisesenteret bidrar
med informasjon til alle typer organisasjoner og
virksomheter på forespørsel.
Krisesenteret tilbyr alle ansatte i kommuner og
samarbeidspartnere kurs i hvordan å avdekke og
håndtere vold i nære relasjoner, disse avholdes
halvårlig.
Utenom den utadrettede virksomheten tar
krisesenteret i mot besøk på huset av andre
krisesentre og andre deler av tjenesteapparatet. I
tillegg hadde krisesenteret i 2018 noen studenter
i praksis; sosionom ved Universitetet i Stavanger,
tre politistudenter i hospitering, samt en student
fra Universitetet i Uppsala. Av andre besøk kom
også en journalist fra Stavanger Aftenblad for
å oppleve hvordan det er å bo på krisesenteret.
Dette resulterte i en lengre feature-reportasje om
krisesenteret i Stavanger.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING VEDRØRENDE VERTSKOMMUNESAMARBEIDET KRISESENTERET I STAVANGER
Vi har revidert Stavanger kommunes regnskapsoppstilling for vertskommunesamarbeidet Krisesenteret i
Stavanger. Regnskapsoppstillingen viser netto utgifter på kr 12 993 775.
Vi mener at den medfølgende regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende framstilling av
Krisesenterets utgifter pr. 31.12.18.

Grunnlag for konklusjon
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 regnskapsoppstillingen. Vi er
uavhengige av kommunen 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.
Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll sitt ansvar for oppstillingen
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen og for at den gir en dekkende framstilling i samsvar med de kravene i rammeverket som er relevante for utarbeidelsen av en slik regnskapsoppstilling, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en
regnskapsoppstilling som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som gir uttrykk for 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
treffes av brukerne på grunnlag av denne regnskapsoppstillingen.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. Vi gjør
også følgende:
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• Identifiserer og anslår risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapsoppstillingen, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil, 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 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 enhetens interne kontroll.
• Evaluerer den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i regnskapsoppstillingen, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt regnskapsoppstillingen gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 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.
Stavanger, 07.04.19
Rogaland Revisjon IKS
Rune Haukaas
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor/
jurist
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