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Innledning
Annerledesåret 2020 satte naturlig nok sitt preg på Krisesenteret i Stavanger sin
drift, men tilbudets tilgjengelighet og tjenester har vært opprettholdt gjennom alle
smittebølger og tiltak.
Det er iverksatt gode smittevernplaner for å

Samlet sett opplevde ikke krisesenteret nevne

sikre at kjernevirksomheten er i drift uavhengig

verdig nedgang i henvendelser i 2020. Antall

av smittenivå i befolkningen. Krisesenteret gir

kvinnelige bo-opphold gikk noe ned sett opp

lovpålagte tjenester som skal opprettholdes

imot de to foregående årene, men ligger likevel

gjennom hele pandemien, og disse tjenestene

på et nivå som gjør at dette også kan skyldes

skal være av god kvalitet.

normal variasjon.

Koronapandemien påvirket imidlertid den
delen av krisesenterets arbeid som handler om

Beboere på Krisesenteret

2017

2018

2019

2020

utadrettet virksomhet. Før pandemien var et

Kvinner

153

197

205

172

Menn

25

33

34

34

Barn

126

148

94

113

Total

304

378

333

319

% utenlandske beboere

60 %

56 %

63 %

58 %

restriksjoner i samfunnet og på grunn av egne

Overnattingsdøgn

2017

2018

2019

2020

smittevernplaner. Krisesenteret har gjennom

Kvinner

3714

4011

3120

3148

hele pandemien jobbet hardt for å beskytte den

Menn

316

809

778

705

viktige kjernevirksomheten for smitte, slik at det

Barn

3367

3856

1923

1830

alltid skal være trygt og tilgjengelig for alle som

Dagbrukere

1069

935

998

972

har behov for krisesenterets tjenester.

Total overnattingsdøgn

7397

8676

5821

5683

faktum, var det planlagt en god del foredrags
virksomhet, jubileumskonferanse og besøk i
samarbeidskommuner. Disse planene kunne
ikke gjennomføres i 2020, både på grunn av
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Krisesenterets mandat
Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til kvinner, menn og deres barn som er utsatt
for vold i nære relasjoner, herunder også menneskehandel og æresrelatert vold, i 15
kommuner i Sør-Rogaland, til sammen cirka 367 000 innbyggere.
Krisesenterets tilbud omfatter både et trygt,

Denne gruppen er som oftest mennesker som

midlertidig botilbud der det er nødvendig, men

ikke har lovlig eller permanent opphold i landet.

gir også samtaletilbud til mennesker som ikke har

Krisesenteret gir et tilbud til alle mennesker,

behov for botilbudet. Brukerne som benytter seg

uavhengig av om de har rettigheter etter

av dette samtaletilbudet er gjerne mennesker

annet lovverk. Da krisesentertilbudet skal være

som ønsker å bryte ut av en voldelig relasjon og

midlertidig og er begrenset til seks uker, er dette

trenger veiledning, eller mennesker som tidligere

er gruppe det er utfordrende å bistå videre med

har levd med vold og trenger råd og veiledning

en mer permanent løsning.

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 kommune
tilhørighet enn i en av de 15 kommunene som
deltar i samarbeid om krisesentertilbudet.
Mange av disse har likevel opphold i en av
kommunene som benytter seg av krisesenter
tilbudet, og er ofte henvist av hjelpeapparat i
den aktuelle kommunen. I tillegg er det hvert år
flere brukere som ikke har kommunetilhørighet.

5

Forekomst og koronapandemien
Krisesentrene landet over opplevde i hovedsak en nedgang i antall henvendelser etter at
Norge innførte strenge smittevernstiltak 12. mars 2020. Dette var også tilfelle i Stavanger.
Dette til tross for at det ikke er noe som tyder på at forekomsten av vold har gått ned.
Det foreligger foreløpig heller ikke noen

oppleves som mer «uholdbar» rapporterte

dokumentasjon på at vold i nære relasjoner har

flere til Krisesenteret i Stavanger under finans

hatt en drastisk økning, men det er flere faktorer

krisen. Arbeidsledighet øker også risikoen for

ved koronatiltakene som kan øke forekomst og

kriminalitet og voldsutøvelse i befolkningen

alvorlighetsgrad av vold i nære relasjoner.

generelt, og risikoen for utøvelse av partnervold

Vold i nære relasjoner foregår i all hovedsak
i den utsattes hjem, og er dermed skjult for
omverdenen. Koronarestriksjoner i form av

spesielt. I tillegg kan arbeidsledighet og
økonomiske nedgangstider føre til økt alkoholog rusmisbruk, som igjen kan føre til mer vold.

hjemmeisolasjon og karantene gir den utsatte

Krisesenteret i Stavanger opplevde som fler

mer tid i hjemmet der volden forekommer. Når

tallet av norske krisesentre en nedgang i antall

faktorer som dårlig økonomi, stress, trange

henvendelser etter nedstengningen 12. mars.

boforhold og økt arbeidsløshet legges til, er

Dette gjelder særlig brukergruppen som

det sannsynlig at forekomsten av vold vil øke.

benytter seg av dagtilbudet. Det vil si at de

Lav sosioøkonomisk status er i seg selv en

benytter seg av samtaletilbudet uten å bo på

faktor som øker sannsynligheten for vold i nære

krisesenteret. Men det ble også en markant

relasjoner betraktelig. Flere rapporterer om

nedgang på 39 prosent i antall nye voksne

å leve i forhold med vold over tid, hvor de har

beboere i perioden Norge stengte ned 12. mars

perioder med «fristed» fordi voldsutøver går på

– 20. april, sammenlignet med samme periode

jobb. Stenging av samfunnet, permitteringer

året før. Dette til tross for at krisesenteret har

og hjemmekontor har fratatt dem denne

opprettholdt sine tilbud gjennom alle korona

muligheten. At en vanskelig situasjon da

restriksjonene. Som flere andre krisesentre
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opplevde også Krisesenteret i Stavanger et

Beboere ble også i større grad oppfordret til å

oppsving i henvendelser etter nedstengingen

være mer på huset, og å ikke gjennomføre andre

og i perioder med lavt smittetrykk.

avtaler enn de mest nødvendige. Botilbudet

Smittevernhensyn har imidlertid påvirket
innholdet i krisesenterets tilbud. I perioden
med de strengeste tiltakene har samtaler med
de som ikke har et akutt beskyttelsesbehov
foregått per telefon. Gruppetilbud utgikk.
Barnegruppe ble opprettholdt kun ved behov
for barnepass, og da fortrinnsvis utendørs.

og den enkeltes oppfølging av primærkontakt
har imidlertid gått som vanlig i hele perioden.
Krisesenteret har altså til tross for tilpasninger
i tilbudet opprettholdt det lovpålagte tilbudet
gjennom hele perioden, og smittevernhensyn
har ikke vært til hinder for å kunne bistå alle
brukere i mandatet.
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Krisesenterets beredskapsplaner
Det var ikke før 23. mars at krisesenteransatte offisielt ble lagt til på listen over samfunns
kritiske funksjoner. Da krisesenteret er det eneste lavterskel akuttilbudet for denne
gruppen, ble det satt inn tiltak umiddelbart for å kunne opprettholde tjenestetilbudet.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

det med at krisesentrene ser ut til å ha

gjorde det også tidlig klart at krisesenterdriften

tilrettelagt sin virksomhet godt for å håndtere

skulle opprettholdes under nedstengingen.

smitteverntiltak og andre konsekvenser av

Krisesenteret har utarbeidet en beredskapsplan
med ulike tiltak på henholdsvis grønt, gult og
rødt beredskapsnivå. Ansattstaben er delt opp
i kohorter for å sikre drift dersom det oppstår
smitte i staben. I tillegg er det gjort noen
endringer i turnus og vakter for å sikre drift, og at
avstand mellom ansatte kan opprettholdes.
I tillegg til disse tiltakene er det selvfølgelig også
vanlige smitteverntiltak som prosedyrer for
hvordan man gjennomfører oppfølgingen på de
ulike beredskapsnivåene, egne karantenerom,
smittevask, smittelister og prosedyrer for bruk
av smittevernutstyr.
Nasjonalt kunnskapssenter for vold og
traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført
noen rapporter på krisesentrenes håndtering
av koronapandemien. Der konkluderes

covid-19- pandemien. Kartleggingen viser at
krisesentrene har en betydelig kompetanse
og erfaring i å håndtere ulike typer av kriser.
Sentrene har velfungerende nettverk.
Samarbeidet med andre tjenester i kommunen
og med nasjonale myndigheter har vært like
godt som før pandemien. Dette gjelder også for
Krisesenteret i Stavanger.
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Krisesenterets brukere
Antall bo-opphold for kvinner gikk ned igjen i 2020, etter en oppgang de to siste årene.
Dette kan naturligvis ha en sammenheng med koronapandemien, men det kan også være
snakk om en normalvariasjon.
I 2020, som årene før, har det vært mange kor

I 2020 var det like mange bo-opphold av menn

te opphold, hele 84 opphold varte 5 døgn eller

som året før. Disse 34 mennene var imidlertid ikke

kortere. Dette utgjør cirka 40 prosent av opp

like jevnt fordelt utover året som i 2019, og bodde

holdene i 2020. Det er imidlertid vanlig at en

i større grad på senteret i perioder. Da en del av

del av oppholdene er svært korte, og ses ofte i

smitteverntiltakene har vært å dele ansattgruppen

sammenheng med andel brukere som har en

i separate team i tilfelle smitte, har det medført at

tilleggsproblematikk i form av rus og/eller psyki

ansatte på krisesenteret for menn i perioder ikke

atri som trenger andre deler av hjelpeapparatet

har hatt særlig mange brukere. Arbeidsoppgaver

eller ikke er i stand til å overholde husregler.

har derfor endret seg litt for å tilpasse situasjonen.

I tillegg til dette er det også noen brukere hvert

Krisesenteret så en liten oppgang i de fleste

år som enten ombestemmer seg, eller finner

former for vold i 2020. De alle fleste brukerne

andre bostedsløsninger raskt. Selv om dette er

rapporterer å være utsatt for flere typer vold.

en stor andel, er denne andelen faktisk mindre

Økningen har vært størst i kategorien seksuell

i 2020 enn året før, hvor omtrent halvparten av

vold, hvor 15,2 prosent av beboerne rapporterer

oppholdene var korte. Det er usikkert om dette er

å være utsatt for dette, mot 6 prosent året før.

fordi det har vært en lavere andel av mennesker

Krisesenteret har sett en tendens til at flere av

med rusproblematikk i 2020 enn året før. Det er

brukerne rapporterer ganske alvorlig vold. En

i hvert fall ingenting i statistikken som tilsier at be

mulig forklaring er at pandemien har ført til en

boerne ble boende kortere tid på grunn av smitte

høyere terskel for å søke hjelp, og at de som har

redsel. Krisesenteret håper dette betyr at de har følt

oppsøkt krisesenteret har gjort det fordi de ikke

seg trygge og ivaretatt under krisesenteroppholdet.

opplevde å ha noe annet valg.
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Beboerne på krisesenteret har ofte et

Krisesenteret erfarer at en stor andel av

sammensatt hjelpebehov og har i mange tilfeller

beboerne har lite eller ingen nettverk å støtte

levd med vold over lengre tid. Flere mottar

seg til under oppholdet, og krisesenteret blir

andre sosiale tjenester og stønader og er av

også ofte en stor del av brukernes nettverk.

og til henvist fra andre instanser. Det er likevel

Nettverksbygging er noe krisesenteret jobber

ganske mange som kommer til senteret på eget

med sammen med beboerne og ønsker å

initiativ uten å ha vært henvist fra andre.

legge til rette for i så stor grad som mulig.

Nær halvparten av alle krisesenterets beboere
lever på en form for stønad fra det offentlige.
Krisesenterets beboere styrer sin egen
husholdning og står for egen økonomi under

Krisesenteret er også ansvarlig for oppfølging i
reetableringsfasen, og der er dette særlig viktig.
Nettverksbygging er avgjørende for en vellykket
reetablering og forebygger ny vold.

oppholdet. Der brukeren ikke har fått på

Cirka en femtedel av krisesenterets beboere

plass egen økonomi, bistår krisesenteret med

reiser tilbake til voldsutøver etter endt opphold.

basisvarer og dekker det nødvendige før egen

3 av 4 av de som reiser tilbake oppgir at de

økonomi er på plass, som oftest da sosialhjelp

ønsker å gi forholdet en ny sjanse.

via Nav i hjemkommunen.

28,7 prosent av beboerne har anmeldt forholdet

Kun rett over 26 prosent av beboerne er

i 2020 noe som er økning fra året før hvor 22

sysselsatt gjennom hel- eller deltidsarbeid,

prosent anmeldte. Offentlig påtale er lik fjoråret

mot 70 prosent i den generelle befolkningen.

og ligger på cirka 10 prosent.
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Barn på krisesenteret
Barn stod for 113 av oppholdene på Krisesenteret i Stavanger i 2020. Dette er en oppgang
fra året før, men fremdeles lavere enn vi har sett årene før der igjen.

43 % av barna var 5 døgn eller kortere, noe som

sakene vold mellom omsorgspersoner. I 4 av

kan ha en sammenheng med at forelderen

sakene er det rapportert om direkte vold mot

ønsker å finne en annen løsning på situasjonen

barn. Selv om det ikke er en stor prosentandel av

enn å bo på krisesenterunder en pandemi.

sakene som omhandler direkte vold mot barn,

73 prosent av barna hadde foreldre med inn

er det slik at vold mellom omsorgspersoner er

vandrerbakgrunn. Dette er en ganske jevn

like skadelig for barnas utvikling og helse. Det er

tendens, året før gjaldt dette 78 prosent. Norsk

derfor krisesenteret og faglitteraturen stort sett

fødte beboere har oftere tilleggsproblematikk

bruker begrepet barn som lever med vold.

i form av rus og/eller psykiatri, og i har ikke om
sorgsansvar for barn. Det har likevel ikke vært
behov for tolk, da barna enten har snakket godt
norsk eller vært for små til at samtalekunne
gjennomføres. Krisesenteret har gode rutiner for å
sikre tolk til de som har behov for dette, og har lav
terskel for å bestille tolk til alle som ønsker dette.

Krisesenteret i Stavanger er opptatt av at
normalisering av hverdagsrutiner er en viktig
del av traumestabilisering og livsmestring. Det
tilstrebes derfor alltid at alle barn skal fortsette
sine hverdagsrutiner så langt det lar seg
gjøre. Skoletilbud skal gis første virkedag etter
ankomst, men i noen tilfeller kan det være

Nærmere 60 prosent av barna var 5 år eller

nødvendig med noe kartlegging av hva som er

yngre, noe som også er en statistikk som er

den beste ordningen for barnet. I enkelte tilfeller

forholdsvis lik fra år til år. Det er som regel

må sikkerheten til barnet avklares, og noen

barnets far som er voldsutøver. I 2020 var

ganger trenger barnet en dag på senteret for

denne andelen særdeles høy med 87 prosent av

å bli kjent. Åtte prosent av skolebarna har ikke

oppholdene. I langt de fleste tilfellene gjelder

fortsatt på skole under krisesenteroppholdet.
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Opphold i skolegang skyldes i de fleste tilfellene

vært slik at over halvparten av barna deltok på

barnas sikkerhet, men også avstanden til skole

fritidsaktiviteter i regi av krisesenteret under bo-

kan føre til opphold. De barna som ikke kan

oppholdet, er dette noe som har blitt påvirket av

fortsette på skole grunnet sikkerhet eller avstand

koronarestriksjoner i 2020. Andel for fjoråret er

får et eget skoletilbud på krisesenteret, eller

27 prosent som likevel har fått fritidstilbud i regi

skrives inn på en skole i nærheten av senteret

av krisesenteret.

dersom dette er vurdert som best for barnet.

I underkant av en femtedel flyttet tilbake til

En relativt liten del av barn i barnehagealder

voldsutøver. Dette er en nedgang fra i fjor, hvor

har et barnehagetilbud ved ankomst krise

mer enn en fjerdedel av barna flyttet hjem

senteret. Av de som har barnehagetilbud, har

igjen til voldsutøver. Det oftest rapporterte er

hele 40 prosent ikke gått i barnehage under

at mor ønsker å gi voldsutøvende partner en ny

krisesenteroppholdet. Årsaken til dette er også

sjanse, eller at de ønsker å gjøre dette av hensyn

oftest av hensyn til barnets sikkerhet, men en

til barn. Når barn flytter hjem til voldsutøver

annen viktig årsak er avstand og manglende

utløser dette meldeplikt til barnevernet, da

transportmuligheter. Barnehagetilbud utløser

barn uansett ikke skal leve med vold i hjemmet.

ikke rett til transport på samme måte som skole,

Krisesenteret ser at barneverntjenesten ofte

noe som dessverre vanskeliggjør at barna får

er involvert før opphold på senteret, eller at det

fortsette i sine vanlige rutiner. Nytt av året er at

etter forelderens ønske blir etablert kontakt

barnets omsorgsperson også oppgir redsel for

under oppholdet. I 2020 var barnevernet

koronasmitte som årsak til avbrudd i barnehage.

allerede involvert i 73 prosent av sakene på

Som tidligere år deltar barna på krisesenteret i
liten grad i organiserte fritidsaktiviteter fra før, i
underkant av 16 prosent. De fleste av barna har
fortsatt på disse som før under oppholdet, noen
få av dem har delvis fortsatt. To av barna kunne
ikke fortsette på disse aktivitetene, grunnet
avstand eller sikkerhet. Mens det tidligere år har

krisesenteret. Det ble opprettet kontakt med
barnevernet under oppholdet i nær 30 prosent
av sakene.
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Samarbeid
Krisesenteret i Stavanger har gode samarbeidsrutiner med andre hjelpeinstanser, og
dette har vist seg særdeles viktig i 2020.

Krisesenteret har erfart at å ha gode, etablerte

barnevernstjenestene. Det er også et tett

samarbeidsrutiner, kontaktpersoner og god

samarbeid med særlig felles forebyggende

kjennskap til øvrig hjelpeapparat har vært svært

enhet og risikoanalytikere i politiet, men også

nyttig da koronarestriksjoner har vanskeliggjort

med operasjonssentral og patruljer ved behov

fysisk fremmøte.

i enkeltsaker. Ansvarsoppgaver og rutiner for

Barnevern og politi er to av de instansene krise
senteret samarbeider oftest med, og også de
av samarbeidspartnerne som oftest henviser
beboere til krisesenteret. I 20 prosent av
oppholdene er det politiet som har henvist.
Barnevernet er henvisende instans i 17,5 prosent
av tilfellene. Dette kan imidlertid være samme
saker, da flere instanser ofte kan være delaktige
i å sette beboere i kontakt med krisesenter
et. Krisesentertilbud krever imidlertid ingen
henvisning, og i 36 prosent av oppholdene
kommer beboer på eget initiativ.
Krisesenteret i Stavanger har
formaliserte samarbeidsavtaler med
samarbeidskommunene, Nav-kontor og

samhandling finnes for de instansene krise
senteret samarbeider oftest med. Det er også
etablert hospiteringsordning for Nav-ansatte
i Stavanger. Videre samarbeider krisesenter
et med Alternativ til Vold, som har ansvar for
behandlingstilbud for voldsutsatte i flere av
våre kommuner, samt med familievernkontoret
i enkeltsaker og felles nettverksmøter. I tillegg
samarbeider krisesenteret tett med Stavanger
legevakt. Faste kontaktpersoner og faste møter
sikrer god og rask kommunikasjon med både
Nav-kontor, samarbeidskommuner og politi.
Veldig mange voldsutsatte har behov for
bistand og oppfølging av flere tjenester. Mange
voldsutsatte har levd med vold over lenger
tid. De kan ha behov for hjelp både knyttet
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til behandling, økonomi, bosted, eventuell
straffesak og mye mer. Det er kommunenes
ansvar å sørge for at voldsutsatte får et godt
og helhetlig tilbud, og det er naturlig at mye av
denne koordineringen av tjenester gjøres av
krisesenteret under et opphold.
Flere tjenester har imidlertid vært stengt i
perioder i 2020. I de periodene krisesenteret har
hatt rødt nivå på smittevernberedskapen har det
ikke vært anledning til fysiske møter på senteret.
Det har midlertid vært gjennomført mange
digitale møter, og 32 prosent har fått bistand av
krisesenteransatte i møter. Det er en nedgang på
10 % fra året før, som da etter all sannsynlighet
kan tilskrives koronarestriksjoner. Naturlig nok
ser krisesenteret også en nedgang i deltakelse
i gruppetilbud, både internt og eksternt. En
del av tilbud som vanligvis gis i gruppe, er
imidlertid gitt individuelt, som for eksempel
foreldreveiledning.
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Prosjekter og utadrettet virksomhet
Krisesenterets planlagte prosjekter for 2020 har i stor grad utgått på grunn av pandemien.
Det er imidlertid planlagt å revitalisere en del prosjekter når smittevernhensyn tillater det. Selv
om enkelte prosjekter og foredrag/besøk kan gjennomføres i henhold til nasjonale retningslinjer,
har krisesenteret besluttet å ikke delta på arrangement som kan avventes for å beskytte
kjernevirksomheten i størst mulig grad.
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Satsingsområder 2020
Digital vold og kjærestevold

Jubileum

Vold i nære relasjoner blant ungdom og i de

Et annet satsingsområde som videreføres er

første romantiske relasjonene er et område som

markeringen av krisesenterets 40-årsjubileum.

har vært lite forsket på, og som det trengs mer

Hovedmarkeringen av dette skal være en stor

kunnskap om hos alle som jobber med ungdom

konferanse med fokus på forebygging av vold i

og med vold. Digital vold er ofte et sentralt

nære relasjoner. Denne er utsatt til oktober 2021.

aspekt ved kjærestevolden, men forekommer
også i andre aldersgrupper. Unge som sender

Barn: Foreldreveiledning

seksuelle meldinger digitalt, er langt oftere utsatt

Hovedtiltaket innen dette satsingsområdet er

for vold i kjæresterelasjoner enn andre. Dette

Circle of Security (CoS)-veiledning av aktuelle

gir igjen en økt sannsynlighet for å havne i flere

brukere av krisesenterets tjenester. Dette er et

voldelige forhold senere i livet.

prosjekt som er finansiert med tilskuddsmidler

Krisesenteret i Stavanger har satt digital vold og
kjærestevold som fokusområde, og har utarbeidet
ett undervisningsopplegg for ungdom, og ett
for foreldre. Da pandemien kom til Norge ble
dette arbeidet satt på vent, da det ikke var mulig
å avholde foredrag grunnet koronarestriksjoner.
Krisesenteret har i 2020 vært nødt til å fokusere
fullt på kjernevirksomheten, og på å nå brukere
som har behov for krisesenterets tjenester
under pandemien. Men satsingsområdet vil bli
videreført, og tatt opp igjen når det er mulig. Den
tentative planen er å sende tilbud til skoler og
FAU til høsten, med hovedvekt på våren 2022.

fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet.
Disse midlene blir overført til 2021, da det ikke
var mulig å samle brukere i grupper i 2020.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING VEDRØRENDE VERTSKOMMUNESAMARBEIDET
KRISESENTERET I STAVANGER
Konklusjon
Vi har revidert Stavanger kommunes regnskapsoppstilling for vertskommunesamarbeidet
Krisesenteret i Stavanger. Regnskapsoppstillingen viser brutto utgifter på kr 18 354 293 for året 2020.
Overføringer fra samarbeidende kommuner på kr 3 688 593. Netto utgifter er på kr 12 902 067.
Vi mener at den medfølgende regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende framstilling
av Krisesenterets utgifter per 31.12.20.
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.

Adresse:
Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger

Organisasjonsnr.:
887 052 832

Telefon:
40 00 52 00

Epost:
post@rogaland-revisjon.no
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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:
•

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, 28.02.2021
Rogaland Revisjon IKS
Elektronisk signert
Rune Haukaas
Revisjonsdirektør/
Statsautorisert revisor/ jurist
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Elektronisk signatur
Signert av

Haukaas, Rune

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

28.02.2021 13.06.06
Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en
håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på
de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med
innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.

