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SMISO Rogaland

Året 2014
I året som har gått har vi både flyttet og forandret navn.
Vi holder nå til i Langgt. 41 i Sandnes sentrum. I september 2014 skiftet vi navn fra SMSO Rogaland
til SMISO Rogaland. I den forbindelse har vi fornyet vår hjemmeside og opprettet Facebook side.
Vi inviterte til åpning av våre nye lokaler den 19 november og da fikk vi besøk av politikere og
samarbeidspartnere. Ordfører Marte Eide Klovning fra Utsira åpnet senteret. Samtidig hadde vi en
markering av «Verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep mot barn».
NRK Rogaland laget et innslag fra åpningsdagen.
SMISO Rogaland har også i år hatt en økning av skoleundervisning for sjette klasse i Rogaland.
Vi har fått utbedret undervisning som skal nå ut til fagpersoner som jobber med fysisk og psykisk
funksjonshemmede i boliger.
Senteret har som tidligere år hatt tilbud for flyktningmottak, noe som videreføres også fremover.
Internt har senteret videreført samarbeidsavtalen med RVTS Vest frem til sommeren. Dette har
innebåret jevnlig veiledning/kompetanseheving for senterets ansatte.

Det rettes med dette en stor takk til styremedlemmer og ansatte for arbeidsinnsats gjennom året og til
bidragskommuner, Helse Vest, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Archer for økonomisk
støtte.
Anette Grønning
Daglig leder
Sandnes
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SMISO Rogaland
Målsetting og målgruppe

SMISO Rogalands formålsparagraf lyder:
” Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/ utsatt for
seksuelle overgrep som barn, og hjelp til utsattes pårørende. Støttesenteret skal aktivt drive
forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet.”
SMISO Rogalands målsetting er:
1. Vi vil arbeide for å gi incest- og overgrepsutsatte kvinner og menn, samt foreldre til overgrepsutsatte barn, støtte og veiledning. Gjennom ulike aktiviteter på senteret vil vi bidra til at brukerne
finner tilbake til sitt egenverd gjennom hjelp til selvhjelp.
2. Videre vil vi arbeide for å synliggjøre og motvirke ethvert forhold i samfunnet som opprettholder og
skjuler incest og seksuelle overgrep.
Vår målgruppe er:
Vår primære målgruppe er kvinner og menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep,
pårørende og partnere til den utsatte, fra 16 år og oppover.
Vår sekundære målgruppe er yrkesgrupper, studenter og andre personer som berøres av
problematikken rundt incest og seksuelle overgrep, og som har behov for veiledning, undervisning og
samarbeid.
Øvrig informasjon om senteret:
SMISO Rogaland holder til leide lokaler i vertskommunen Sandnes. Vår leiekontrakt i Gravarsveien
36 gikk ut i oktober – 14. Vi flyttet inn i nye og mer hensiktsmessige lokaler 1. september- 14.
Lokalene er i Langgt. 41, 4 etasje hos Øvstebø Eiendom. Lokalene er ca. 300 m2. Her disponerer vi
stue, kjøkken, hobbyrom, TV- stue/bibliotek, 2 samtalerom, 3 kontorer, 1 vaskerom, lager, 1 stillerom
med massasjestol, 2 toaletter, 1 dusjrom, og 1 grupperom til undervisning ol.
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Organisasjonen SMISO Rogaland
SMISOs styre
Organisasjonens øverste organ er SMISOs styre. Styret består av inntil 8 personer som representerer
ulike faggrupper og organisasjoner. Et styremedlem velges for 2 år av gangen, og kan sitte i to
perioder før medlemmet må tre ut av styret en periode. Daglig leder er unntatt denne regelen, og tiltrer
som styrets sekretær.

Styrets oppgaver
Styret representerer organisasjonen utad og har ansvaret for at organisasjonen og det som vedkommer
den blir forvaltet tilfredsstillende. Styret skal påse at senteret drives forsvarlig etter vedtekter og
idégrunnlag. Styret skal godkjenne budsjett. Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for daglig
leder.
Regnskap
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap etter gjeldende lover og regler. Regnskapet følger
kalenderåret, og avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. SMISO Rogaland bruker Sparebank 1
Regnskapshuset (Tidligere Consis Skjæveland) som regnskapsfører og revisor Edgar Wigestrand ved
Sumergo AS.
Vedtektsendringer
Forslag til endringer av vedtekter må fremmes på styremøte, og kan tidligst realitetsbehandles det
påfølgende styremøtet. Styret må være fulltallig og endringen må vedtas i 2 styremøter etter
hverandre.

Oppløsning
Styret kan beslutte at organisasjonen SMISO Rogaland skal oppløses. Før et slikt vedtak fattes skal
offentlige og andre myndigheter som yter økonomisk støtte til drift være underrettet, og bedt om å gi
kommentar til oppløsningsforslaget. Selve vedtaket om oppløsning fattes av et fulltallig styre.
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Styret og personalet
Styret består nå av:
Styreleder: Wenche Meinich-Bache
Nestleder: Birgit Odden Hegge
Styremedlem (brukerrepresentant) Turid Husstøl Wiik
Styremedlem (ansattes representant) Marit Svåsand Ørestrand
Styremedlem Else Marie Sandvoll
Styremedlem Kristian Nyborg Johansen
Styremedlem Irene Asheim Ivesdal
Styremedlem Hilde Karin Hebnes
Daglig leder er styrets sekretær. Regnskapsfører tiltrer ved behov.
Personalet har i 2014 bestått av:
Anette Grønning, daglig leder, fast ansatt i 100 % stilling
Bente Lise Skåtun, barnevernspedagog, fast ansatt i 100 % stilling
Lilly Egge, fagarbeider, fast ansatt i 80 % stilling
Nina O. W. Myklebust, fagarbeider, fast ansatt i 45 % stilling
Marit Svåsand-Ørestrand, barnevernspedagog, fast ansatt i 60% stilling
Lene Vestersjø, vernepleier, fast ansatt i 80 % stilling
Gro D. Handeland, barnevernspedagog, vikariat fra 01.10.14

De ansatte følger gjeldende tariff, og har forsikringsordninger etter gjeldende regler.
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Økonomi og administrasjon
SMISO er en frivillig organisasjon som drives med økonomisk støtte fra ulike kommuner i Rogaland,
Helse Vest og staten ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Dagens finansieringsordning er som følger:
Kommunale og helseregionale tilskudd står for 20 % av driftsbudsjettet, mens staten ved Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gir de resterende 80 % av driftstilskuddet. Som tidligere år
beregnes støtten fra Bufdir på grunnlag av hva de forannevnte instansene gir i tilskudd. Fristen for å
søke om tilskudd fra Bufdir er som tidligere 1. april.
Hver krone SMISO mottar fra kommuner eller Helse Vest - innen fristen fastsatt av Bufdir - utløser
det firdobbelte fra statlig hold. Dermed er vedtak om driftstilskudd innen fristen fra kommunal og
statlig hold av avgjørende betydning. Tilskudd som kommer inn etter fristen blir ikke tatt med i
beregningen av driftsårets statstilskudd. Kommunene bes igjen merke seg dette.
Sentrene mot incest og seksuelle overgrep gir et verdifullt og unikt tilbud til mennesker som tidligere
har vært utsatt for seksuelle overgrep. Brukerne tar kontakt med incestsentrene fordi de sliter både
psykisk, sosialt og somatisk, og understreker at det har betydd svært mye for dem å få hjelp fra et
støttesenter. Forhold brukerne trekker frem som særlig positive er bl.a. at incestsentrene er et
lavterskeltilbud, de blir sett, hørt og trodd, de blir ansvarliggjort og de får møte andre utsatte.
Sentrenes tilbud er således et verdifullt supplement til offentlig hjelpetjeneste. Det synes å være
økende grunnlag for å anta at sentrenes forebyggende virksomhet er betydningsfull både for velferd og
økonomi i de enkelte kommunene.
SMISO hadde i 2014 støtte av 12 av Rogalands kommuner. Det ble inngått intensjonsavtale med 7 av
disse kommunene. Ifølge avtalen forplikter kommunen seg til å betale et beløp på kr. 3 pr innbygger
hvert år i fire år. Det er sterkt ønskelig at også flere kommuner ser nytten av senterets tilbud, og
undertegner avtalen.
Takk til våre bidragsytere
SMISO ønsker med dette å rette en stor takk til våre bidragsytere i 2014, som er:
Bokn kommune (intensjonsavtale)
Forsand kommune (intensjonsavtale)
Hå kommune
Klepp kommune
Kvitsøy kommune (intensjonsavtale)
Randaberg kommune(intensjonsavtale)
Sandnes kommune (intensjonsavtale)
Suldal kommune (intensjonsavtale)
Stavanger kommune
Haugesund kommune
Eigersund kommune
Utsira kommune (intensjonsavtale)
Helse Vest
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Archer

Kr. 2.433,Kr. 3.498,Kr. 5.000,Kr. 20.000,Kr. 1.584,Kr. 30.000
Kr. 210.000
Kr. 11.550
Kr. 180.000,Kr.20.000.Kr. 5000.Kr. 648,Kr. 230.000,Kr. 2.618.264,Kr.13.500

Vi er takknemlig for all økonomisk støtte, og håper at alle kommunene i fylket for fremtiden
viser velvilje i å gi senteret videre driftsmidler.
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Tilbud ved SMISO Rogaland
Støttetelefon:

De aller fleste førstegangshenvendelsene skjer pr telefon. Enkelte brukere ønsker å være anonyme.
Noen av våre brukere ønsker, og er fornøyd med å ha telefonkontakt. Dette kan være fordi den
geografiske avstanden mellom senteret og eget bosted er stor, eller at de rett og slett synes at det er for
vanskelig å komme til senteret. Noen trenger mer tid for å tørre å komme innom.
Individuelle samtaler:
Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, også kalt enesamtaler. Disse samtalene
går ut på at brukeren, som enten er utsatt eller pårørende, setter ord på sin problematikk, sine tanker og
følelser omkring overgrepet sammen med en ansatt på senteret. De ansatte skal støtte, trygge og
veilede brukeren for på denne måten å bidra til hjelp til selvhjelp. For mange brukere er dette aller
første gang de forteller noen om overgrepserfaringen, og det kan ha gått år siden opplevelsen(e)
skjedde.

Selvhjelpsgrupper:
Vi har ikke hatt noen selvhjelpsgrupper i 2014. Dette pga mye utadrettet arbeid i 6. klasse og
ressursbruk på dette, og pga at senteret har flyttet. Vi tar sikte på å komme i gang med ny gruppe på
vårparten i 2015.
Temakvelder:
Temakvelder blir arrangert ca. 1 gang pr. måned. Under temakveldene bruker vi intern kompetanse
eller henter inn eksterne forelesere for å belyse ulike temaer. Temakveldene blir blant annet kunngjort
i vår info. Brukerne er hjertelig velkomne til å ta med seg en partner eller en venner på disse kveldene,
samt komme med forslag til tema de ønsker senteret skal fokusere på. Temakvelder har et faglig fokus,
og skal virke utviklende for brukerne våre. Alle som deltar har taushetsplikt.

Infoen:
Infoen er et informasjonsskriv som vi jevnlig sender ut til interesserte og brukere av senteret Infoen
inneholder en oversikt over aktivitetene vi arrangerer i den aktuelle tidsperioden, samt åpningstider og
annen nyttig informasjon. Infoen kan mottas både pr. mail eller post.
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Andre tilbud:
Dersom noen av brukerne ønsker eller trenger det, er senteret behjelpelig med å følge vedkommende
til politi, advokat, lege og andre offentlige kontorer. SMISO er i tillegg behjelpelig med å finne
fagpersoner som kan bistå i ulike forhold.
I tillegg har SMISO bygget opp et lite bibliotek bestående av hobbybøker, faglitteratur,
selvhjelpsbøker og skjønnlitteratur, samt musikk og filmer. SMISO distribuerer også relevant
infomateriell.
Tillegg:
Senteret har primært ikke noe tilbud til brukere under 16 år. Derimot henviser SMISO gjerne til andre
instanser som kan hjelpe utsatte under målgruppens aldersgrense videre, slik at de likevel kan få den
hjelpen de trenger. Men ingen regel uten unntak – dersom yngre brukere trenger et tilbud vil de ikke
bli avvist. Det forutsettes da at foresatt følger.
Pårørende, partner/kjæreste og venner kan få samme tilbud som brukerne på senteret, og er hjertelig
velkomne til å benytte seg av det tilbudet senteret tilbyr. Ved etterspørsel blir det opprettet egen
samtalegruppe for partnere eller pårørende. En slik gruppe vil også regnes som brukere av senteret.
Kveldsmattilbud:
Felles kveldsmat/middag for brukerne gjennomføres hver onsdagskveld året rundt. Brukere og ansatte
samles til et felles måltid på stua, alle betaler en egenandel på kr. 10,- for dette tilbudet.
Trivselsgruppe:
Hver onsdag hele året og uansett vær legges det til rette for turer av ulik lengde og vanskelighetsgrad.
Både gang- og sykkelturer, overnattingsturer og kulturelle begivenheter kan inngå i programmet,
enkelte av turene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Dette tilbudet inngår i senterets satsing på
folkehelse, og opplyses om i Infoen.
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TEMAKVELDER I 2014
Onsdag 29. januar, kl 18.00 - 20.00.
Tema for kvelden «Ulike sorgreaksjoner i forhold seksuelle overgrep».
v/ Johannes Høyvik. Han er institusjonsprest/terapeut og arbeider til daglig på Jæren DPS.
Onsdag 26. februar, kl. 18.00 - 20.00.
Tema for kvelden: «Tilrettelagt tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep
eller har odontofobi» v/ Dorith Aase Eriksen. Hun er tannlege og jobber i Odontofobiteamet TOO, Tk
Vest – Rogaland.
Onsdag 26. mars kl 18.00 – 20.00.
Tema: ”Seksualitet før og etter overgrep” v/ Åshild Skogerbø.
Psykolog og spesialist i klinisk sexologi.
Onsdag 23. april kl. 18.00 – 20.00.
Tema: «Når følelser setter seg i kroppen» v/ Jan Asjen Mensink, som er psykomotorisk fysioterapeut.
Onsdag 21. mai, kl. 18.00 – 20.00
Tema er: Grenser v/ Edel Irene Bjørheim Aase. Jobber på Både og Huset
Onsdag 18.juni, tok vi med oss de brukerne som var påmeldt på sommertur til Mandal.
Temakvelder utgikk i juli, august og september pga henholdsvis ferieavvikling og flytting.
Onsdag 29. oktober kl. 18.00 -20.00
Tema: Hvordan utrykke seg gjennom kunst når du mangler ord. Foredragsholder Anne Jorunn G.
Grønning
Onsdag 26. november kl.18.00 -20.00. Tema: Relasjon i parforholdet.
Foredragsholder: Fredrik Frøyshov
JULEBORD:
Onsdag 17.desember- 14, kl 17.00 -21.00 arrangerte vi julebord for våre brukere.
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I virksomhetsplanen for 2014 står følgende å lese:
Overordna mål:
SMISO Rogaland skal gjennom støtte, veiledning og fellesskap bidra til at mennesker som har vært
utsatt for seksuelle overgrep opplever nye muligheter til å leve med sin historie.
SMISO Rogaland skal, gjennom aktivt samarbeid med ulike samarbeidspartnere, bidra til økt
kunnskap, forståelse og forebygging av seksuelle overgrep.
Delmål 1:
Alle ansatte ved SMISO skal arbeide aktivt for å øke intern kompetanse og forståelse i forhold til
brukerne våre. Dette gjennom kursing, deling av kunnskap, lesing av faglitteratur, planlegging og
gjennomføring av egne personaldager, videreutdanning og lignende.
Delmål 2:
Alle ansatte ved SMISO skal arbeide aktivt for å øke kjennskapen til SMISO. Dette gjennom deltagelse
i naturlige samarbeidsfora, videreutvikling av informasjonsmateriell og internettside, fokus på media,
foredragsholding og stands.

Interne fagdager:
RVTS -Vest gjennomførte interne fagdag med
tema: Hvordan påvirkes vi av egne erfaringer
med seksuelle overgrep.
Veiledning av Ragnhild Klungtveit den 12 nov.

Personal- og planleggingsdager:

Hvordan avhøre barn i saker med seksuelle
overgrep: Pensjonert politi.
Opplæring av bruk A-B-C skjema som brukes til
statistikk på senteret (av Bente )
Temadag: Om Løsningsfokusert tilnærming med
Anne Marie Joa (Løft)
Personaltur/20 årsjubileum til Island med besøk
til Stigamot ( senter mot seksuelle overgrep)

22-25 mai
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Kurs og annen utadrettet virksomhet 2014 for personalet:
Kurs / utadrettet virksomhet
Statestikkmøte-Oslo (Bente)
Info møte med Randaberg
kommune
Konfirmasjon samling
Forebygging av voldtekt
5 års jubileum ATV
Møte med bymisjonen
Messe for verdighet
Landskonferansen. Styreleder
Wenche Meinich-Bache deltok.
September konferansen
Seminar Sfs – jubileum
Foredrag Ingvar Wilhelmsen
Barnas seksualitet
Fobier hos ungdom og voksne
RVTS flerkulturelt
Storebrand med tema penjson/
sparing.

Hvor/ hva
22.jan
10.febr. Randaberg
15. febr. Hommersåk
18. febr. Stavanger
18. febr. Stavanger
4. mars. Sandnes
25. mars. Stavanger
4- 6 juni. Tromsø
September. Bergen
2 okt. Sandnes
8 okt. Klepp
30 okt. Egersund
6. nov. Sandnes
5. nov. Stavanger
17.juni.

Leder deltok på følgende i 2014:
Deltok på 4 ledersamlinger i 2014 i regi av
FMSO ( Fellesskap mot seksuelle overgrep)
Konfirmantundervisning i Riska menighet om
sex og seksuelle overgrep.
Samarbeidsmøte med Familievernkontoret
Samarbeid med Arvid Nesse med vi bryr oss
prosjekt rettet mot videregående skoler i
Rogaland.

15. februar

Planlegging og utføring av Messe for verdighet.
Informasjonsmøte sammen med helsesøstre fra
Rennesøy-Hjelmeland-Sand – Finnøy
· Gir en presentasjon av SMSO
· Presenterer hvordan dere jobber med
barn og ungdom
· Presenterer opplegget dere bruker på
skolen i 6. klasse.
Informasjon/ veiledning for ansatte på Josefine`s
barnehjem sammen med bruke
Tema: Hvordan kan vi møte beboerne som har
opplevd seksuelle overgrep?
Hvilke tegn skal vi se etter?

25-mars
24-okt.

Samarbeidsmøte med Voldtektsmottaket og
Livskrisehjelpen

15 des

11.febr
27- febr-10.april

29-okt
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Prosjekter ved senteret:
Tidligere prosjekt ved senteret er nå implementert i daglig drift.
Forebyggende arbeid; Rettet mot ansatte som jobber i boliger med mennesker med
utviklingshemming.
Seksuelle overgrep skjer overalt og det skjer mye oftere enn vi tror. For å kunne forebygge og
avdekke overgrep er det en forutsetning at seksuelle overgrep snakkes om.
Vi ønsker at ansatte i boliger for utviklingshemmede skal være bevisst på at deres
brukergruppe har en ekstra utsatthet for seksuelle overgrep.
Det blir antatt at mennesker med utviklingshemming har mer enn dobbelt så stor risiko for å
bli utsatt for seksuelle overgrep som resten av befolkningen.
Det er flere forhold som gjør mennesker med utviklingshemming ekstra utsatt. Det kan være
følger av selve funksjonsnedsettelsen, at de ikke forstår at de blir utnyttet og misbrukt, de har
problemer med å sette grenser for seg selv, er avhengig av hjelp i hverdagen og da gjerne i
intime situasjoner som ved toalettbesøk og dusj.
Andre forhold er omstendighetene som personer med utviklingshemming lever under, de er i
kontakt med mange ulike tjenesteytere og det er ofte høy turnover i personalgruppene.
Vi ønsker å komme ut i boligene for å hjelpe til med å sette seksuelle overgrep på
dagsordenen.
Vi håper at vi kan bidra til at ansatte i boliger tørr å snakke om overgrep, tørr å ta
bekymringer på alvor og gjør noe med de. Vi er faktisk pliktet til å melde fra.
I den forbindelse har SMISO i 2014 satt fokus på forebygging av seksuelle overgrep mot
fysisk funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede.
En gruppe på 3 ansatte jobbet med å lage to ulike opplegg for undervisning/veiledning, det
ene er rettet mot ansatte i boliger for psykisk utviklingshemmede.
Det andre er rettet mot mennesker med fysiske funksjonshemninger. I følge Marit Hoem
Kvam er fysisk funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede to til tre ganger så mye
utsatt for seksuelle overgrep som populasjonen forøvrig.
Vi jobber mot å nå flere boliger og psykisk funksjonshemmede i 2015.
Vi har fått veiledning av Birgit Hegge som er sexolog og sitter som nestleder i styret.
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Undervisning rettet mot 6.klassse
Som en sentral del av senterets forebyggende arbeid har vi hatt sterk økning i antall besøk ut i
skolene fra 2013 til 2014.
SMISO gir tilbudet til de kommunene som støtter oss økonomisk. Tilbakemeldinger har vært
udelt positive. Vi har etter forespørsel fra lærer også lagt til temaet psykisk vold i
undervisningen.
Tema som vil bli drøftet i åpen dialog med barna:
Undervisningsopplegget vi tilbyr er et helsefremmende og forebyggende tiltak innen
problematikken incest og seksuelle overgrep, rettet mot barn.
•

Gode og vonde berøringer

•

Kroppen vår

•

Hva er sex?

•

Gode og vonde hemmeligheter

•

Hva er incest og seksuelle overgrep?

•

Trygge voksne

•

Barns rettigheter

•

Straffbare handlinger

•

Skilsmisse

•

Rus

•

Psykisk og fysisk vold,

•

Psykisk og fysisk sykdommer

Noen av tilbakemeldingene:
”Veldig nyttig, både for å høre om temaene og være med slik at det er lettere for elevene å
snakke med læreren i etterkant om det skulle være noe” – lærer
”God fordeling mellom temaene, flott at elevene fikk være deltakende” – lærer
”Veldig bra og være med, en nødvendighet å bli informert av mennesker med kompetanse og
informasjon innen området” – rektor
”Bra opplegg, dere er flinke til å stille spørsmål som fikk elevene til å snakke, har anbefalt
dere. LYKKE TIL MED ARBEIDET.” – rektor
”Bevisstgjøring, hjelp nå og fremover, veldig proft og gjennomtenkt opplegg” – helsesøster
”Fint å vise elevene at det går an å snakke naturlig om noe så vanskelig + at de blir bevist på
hvem som har skylda, at det aldri er barnets feil.” – lærer
”Anbefales på det sterkeste” – lærer
”Absolutt å anbefale” – helsesøster
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Henvendelser 2014
Hvor kommer henvendelsene fra?
Brukergruppen
82,6 %
Samarbeidspartnere
17,4 %
Totalt
100 %

885
187
1072

Brukere/pårørende – skjema A
Brukergruppen: Type henvendelse
Enesamtale på telefon
34,1 %
Tause telefon
6,3 %
Andre telefonhenvendelser
44,1 %
Epost
7,8 %
SMS
7,7 %
Totalt
100 %

301
56
389
69
68
883

Brukergruppen: Kjønn
Jente/kvinne
Gutt/mann
Vet ikke ( taus telefon)
Totalt

779
48
56
883

95,5 %
5,4 %
6,3 %
100 %

Brukergruppen: Henvendelsene kommer fra
Utsatt
88,2 %
Pårørende
2,9 %
Vet ikke (taus telefon)
26,1 %
Totalt
100 %

779
48
56
883

Brukergruppen: Aldersfordeling utsatte
18 år eller yngre
0,8 %
Over 18 år
99,2 %
Totalt
100 %

6
767
773

Brukergruppen: Pårørende
Pårørende (familie)
Andre
Totalt

46
2
48

95,8 %
4,2 %
100 %

Brukergruppen: Kontakten med senteret er:
Aller første
5,1 %
Først i år
5, 0 %
Gjentagelse
89,8 %
Totalt
100 %

42
41
733
816
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Brukergruppen: Fra kommunetype:
Vertskommune
Bidragskommune
Annen kommune
Totalt

Statistikk 2014
Samarbeidspartnere: Instans
Skole
28,1 %
Barnehage
0
Psykisk helsevern
15,7 %
Helse
25,9 %
Barnevern
8,6 %
Politi
0,5 %
Nav
3,8 %
Annet icestsenter
6,5 %
Frivillige
7%
organisasjoner
Presse/medier
1,1 %
Andre
2,7 %
Totalt
100 %
Ikke svar

42 %
44,7 %
12,9 %
100 %

334
352
102
788

52
29
48
16
1
7
12
13
2
5
185
9

Samarbeidspartnere: Formålet med henvendelsen:
Enkeltbrukere
22,3 %
Råd og veiledning
11,4 %
Samarbeid
31 %
Undervisning
35,3 %
Totalt
100 %
Ikke svar

41
21
57
65
184
3

Samarbeidspertnere: Fra kommunetype:
Vertskommune
31,5 %
Bidragskommune
47,2 %
Utenfor
21,3 %
Totalt
100%
Ikke svar

56
84
38
178
9
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Kontaktinformasjon
Besøksadresse/ postadresse: Langgaten 41, 4 etasje, 4306 SANDNES
Tlf. 51 97 19 00
Hjemmeside: www.smiso-rogaland.no
E-post: post@smiso-rogaland.no
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Resultat balansekolonne
Kontonr

Tekst

Budsjett 2014

Budsjett 2015

-2778992,00
-230000,00
-74748,00
-180000,00
-210000,00
0,00
0,00
-3473740,00

-2940000,00
-250000,00
-95000,00
-180000,00
-210000,00
0,00
0,00
-3675000,00

1820000,00
218000,00
24000,00
296000,00
1000,00
34000,00
0,00
10000,00
0,00
20000,00
15000,00
4000,00
2442000,00

2000000,00
240000,00
24000,00
326000,00
1000,00
50000,00
0,00
20000,00
0,00
18000,00
18000,00
3000,00
2700000,00

45000,00
45000,00

54000,00
54000,00

240000,00
56000,00
20000,00
10000,00
48000,00
15000,00
15000,00
404000,00

267000,00
120000,00
0,00
0,00
48000,00
7000,00
10000,00
452000,00

20000,00
100000,00

16000,00
30000,00

DRIFTSINNTEKTER
3010
3020
3030
3035
3040
3050
3210

Tilskudd stat
Tilskudd Helse Vest
Tilskudd kommuner
Tilskudd Stavanger Kommune
Tilskudd Sandnes Kommune
Tilskudd Rogaland Fylke
Tilskudd lag og firma
Sum tilskudd

DRIFTSKOSTNADER
5010
5090
5310
5410
5420
5450
5590
5710
5810
5910
5920
5930

Lønninger
Påløpne feriepenger
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
LO/NHO-ordningene
Pensjonsforsikring
Påløpt lønnskostnad
Veiledning
Refundert sykelønn
Andre personalkostnader
Yrkesskadeforsikring
Gaver til ansatte
Sum personalkostnader

6010 Avskrivinger
6020 Sum av- og nedskrivninger
6310
6520
6340
6350
6360
6380
6390

Leie lokaler
Felleskostnader
Strøm (Lys og varme)
Renovasjon/søppeltømming
Renhold
Rep. & vedlikehold lokaler
Andre kostnader lokaler
Sum kostnader lokaler

6410 Leie kopimaskin
6540 Inventar & innredning
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6560 Rekvisita
6580 Kontor og datautstyr
6640 Drift data
Sum maskiner og utstyr

8000,00
10000,00
30000,00
168000,00

8000,00
12000,00
30000,00
96000,00

6710
6720
6810
6820
6850
6920
6940
6950

15000,00
120000,00
10000,00
7000,00
10000,00
18000,00
14000,00
5000,00
199000,00

15000,00
150000,00
8000,00
7000,00
10000,00
18000,00
7000,00
3000,00
218000,00

7110 Bilgodtgjørelse
7140 Reiser
7145 Kurs og kompetanse
Sum kurs og reiser

20000,00
100000,00
60000,00
180000,00

20000,00
60000,00
90000,00
170000,00

7210
7310
7320
7360
7410
7510
7770
7790

Tiltak brukere/lunch
Informasjon - trykksaker
Annonser
Representasjon
Kontingenter
Forsikringspremier
Bank- og kortgebyrer
Andre kostnader
Sum andre kostnader

68000,00
12000,00
15000,00
2000,00
25000,00
20000,00
2000,00
3000,00
147000,00

68000,00
12000,00
6000,00
0,00
25000,00
20000,00
3000,00
3000,00
137000,00

SUM DRIFTSKOSTNADER

3585000,00

3827000,00

111260,00

152000,00

Revisjonshonorar
Regnskapshonorar
Kontorrekvisita
Drift kopimaskin
Faglitteratur & bøker
Telefon
Internett/datakommunikasjon
Porto
Sum konto og administrasjon

RESULTAT

19

SMISO Rogaland

20

SMISO Rogaland

21

SMISO Rogaland

22

SMISO Rogaland

23

SMISO Rogaland

24

