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ÅRSBERETNING 2018 

ÅRSMØTE 2018 

Buskerud innvandrerråd (BIR) avholder sitt årsmøte 

søndag 28. april 2019 kl. 14.00 i Fylkeshuset, Hauges gate 89, 

Drammen 

 
Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud inviteres til årsmøtet. 

Hver innvandrerorganisasjon og flerkulturell forening kan stille med så mange representanter 

de ønsker på årsmøtet, men det er kun én fra hver medlemsorganisasjon med betalt kontingent, 

som har stemmerett. 

Årsmøtet er BIRs øverste organ. 

DAGSORDEN: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av årsmøtesekretær 
4. Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og 

årsmøtesekretær 
5. Fastsettelse av kontingent - Styrets innstilling:  Uforandret – kr. 200,- per år 
6. Årsberetning for 2018 
7. Regnskap for 2018 
8. Innkomne forslag 
9. Budsjett for 2019 
10. Valg  

Andre saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før 

årsmøtet. 
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Valgkomitéens innstilling 

Leder:    Bijan Gharahkhani   Ikke på valg 

Nestleder:        Velges for 2 år  

Økonomileder:  Idris Winningah   Ikke på valg  

Sekretær:        Velges for 2 år 

Styremedlem        Velges for 2 år  

Styremedlem:   Hoa Thai    Ikke på valg 

Styremedlem:   (utgår ved godkjent forslag)  Velges for 2 år  

Styremedlem:   Maria Nancy Amundsen  Ikke på valg   

Varamedlem:        Velges for 1 år  

Varamedlem:        Velges for 1 år 

Varamedlem:        Velges for 1 år 

 

Valgkomitéen har bestått av: 

Leder: Yousuf Gilani 

Medlem:  Lola Awoyemi 

Medlem:  Mehmet Celair 

Valgkomite velges for 1 år  
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ÅRSMØTE 2018 

Buskerud innvandrerråd (BIR) avholder sitt årsmøte 

søndag 28. april 2019 kl. 14.00 i Fylkeshuset, Hauges gate 89, 

Drammen 
Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud inviteres til årsmøtet. 

Hver innvandrerorganisasjon og flerkulturell forening kan stille med så mange representanter 

de ønsker på årsmøtet, men det er kun én fra hver medlemsorganisasjon med betalt kontingent, 

som har stemmerett. 

Årsmøtet er BIRs øverste organ. 

DAGSORDEN: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av årsmøtesekretær 
4. Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder og 

årsmøtesekretær 
5. Fastsettelse av kontingent - Styrets innstilling:  Uforandret – kr. 200,- per år 
6. Årsberetning for 2018 
7. Regnskap for 2018 
8. Innkomne forslag 
9. Budsjett for 2019 
10. Valg  

Andre saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før 

årsmøtet. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Valgkomitéens innstilling 
Leder:    Bijan Gharahkhani   Ikke på valg 

Nestleder:          Velges for 2 år  

Økonomileder:  Idris Winningah   Ikke på valg  

Sekretær:        Velges for 2 år 

Styremedlem:         Velges for 2 år  

Styremedlem:    Hoa Thai    Ikke på valg 

Styremedlem:   (utgår ved godkjent forslag)  Velges for 2 år   

Styremedlem:   Maria Nancy Amundsen  Ikke på valg   

Varamedlem:        Velges for 1 år  

Varamedlem:        Velges for 1 år 

Varamedlem:        Velges for 1 år 

Valgkomitéen har bestått av: 

Leder: Yousuf Gilani 
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Medlem:  Lola Awoyemi 

Medlem:  Mehmet Celair 

Valgkomite velges for 1 år  

 

MØTER OG SAKER 

 

Det er behandlet 54 saker på 8 styremøter, som har vært holdt på BIR´s kontor i Folkets hus i 

Drammen.  I tillegg har vi hatt 2 nettmøter. 

Per 31. desember 2018 hadde BIR 18 betalende medlemsorganisasjoner. 

 

Buskerud innvandrerråd har vist at det viktigste for arbeidet til organisasjonen er å kunne bidra 

i samfunnet.  BIR er en frivillig organisasjon og engasjementet er et resultat av ønsket om et 

bedre samfunn for alle.   

 

BIR har gjennom forskjellige tiltak og aktiviteter engasjert seg i flere viktige og aktuelle saker. 

 

Styremedlemmene har deltatt i ulike fora for å fronte saker på vegne av innvandrerrådet.  Bl.a.  

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Utlendingsnemnda (UNE), Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDI), NAV Brukerutvalget for Buskerud, NAV Brukerutvalget for 

Kongsberg, Lier, Røyken og Hurum, Gjestebud Norge, Drammen kommune, Ringerike 

kommune, Øvre Eiker kommune, Nedre Eiker kommune, Lier kommune, TV-aksjonen i 

Buskerud, 8. mars arrangement, Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL),  m.fl. 

 

Representanter fra fylkeskommunen, kommunal sektor, lag og foreninger, med flere, har deltatt 

i flere av BIR´s møter.  Dette har vært positivt for BIR´s arbeid gjennom hyppige orienteringer 

og raske avklaringer på spørsmål. 
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FRIVILLIGHET 
 

Styremedlemmer og medlemsorganisasjoner i BIR er og vil være blant de viktigste 

ambassadører for det flerkulturelle Buskerud. 

 

Et oppegående innvandrerråd i Buskerud fordrer hyppige møter med fylkeskommunen og 

politikere, samt oppfølging av vår hovedmålgruppe – minoritetsbefolkningen 

 

Arbeidet vi gjør i BIR er en viktig ressurs for fylkeskommunen og de folkevalgte i vårt fylke 

og også nasjonalt. 
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VERV 

 
BIJAN GHARAHKHANI 

• Varamedlem i TV-aksjonen i Buskerud 

• Styremedlem i Øvre Eiker viser ansikt 

NASIM RIZVI 

• Styremedlem i Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) 

• Styremedlem i NAV Brukerutvalg Nedre og Øvre Eiker 

• Varamedlem i NAV Brukerutvalg Buskerud 

• Styremedlem Internasjonale Drammen 

• Leder i  World Wide Womens Forum (WWWF) 

HOA THAI 

• Styremedlem i NAV Brukerutvalg for Lier, Hurum og Røyken  

• Globus internasjonale mat- og kulturfestival 

SAHAR MADAHIAN 

• Ansvarlig for i 8. mars komitéen 

MARIA NANCY AMUNDSEN 

• Styremedlem NAV Brukerutvalg for Ringerike og Hole 

• Medlem av valgkomitéen i INLO 

IDRIS WINNINGAH 

• Styremedlem NAV Brukerutvalg Buskerud 

HAKAN EMECI 

• Styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

• Varamedlem i INLO 

REFKA KOVAC  

• Varamedlem i INLO 

BJØRN R. KARLSEN 

• Styremedlem i TV-aksjonen Buskerud 

• Varamedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

 

BIR I MEDIA 

 
BIR har vært mye omtalt i media i 2018. 

Både leder og styremedlemmer har vært omtalt på grunn av jobben BIR gjør.  Leder har også 

skrevet mange kronikker og vært aktiv i samfunnsdebatten i media. 
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ÅRET 2018  
 

JANUAR 
• Leder var invitert til møte i Lions Øvre Eiker. 

• Det Kongelige justis- og beredskapsdepartement inviterte til møte om negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Oslo. 

FEBRUAR 
• Det kongelige justis- og beredskapsdepartement inviterte til møte om negativ sosial kontroll, 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i departementets lokaler i Oslo.  Bijan Gharahkhani og 

Nasim Rizvi deltok. 

• Den Vietnametiske Foreningen i Nedre Eiker inviterte til Vietnamesisk Nyttårsfeiring i 

Mjøndalen. 

MARS 

• Årsmøte i Gjestebud i Drammen.  Margaret Etokebe og Mustafa Gezen ble valgt til 

styremedlemmer på vegne av BIR. 

APRIL 
• IMDI innkalte til regionalt dialogmøte i Drammen.  Møtet skal danne grunnlag for temaer på 

den nasjonale integreringskonferansen.  Formålet er å styrke dialogen mellom 

innvandrerbefolkningen og myndighetene.  Bijan Gharahkhani, Hayri Kilinc og Nasim Rizvi 

deltok. 

• Leder deltok på 10 års jubileet til Kulturverksted Akantus og Flerkulturell russiskspråklig 

forening. 

MAI 
• Årsmøte i INLO med arrangement i Narvik.   

• Drammen og Omegn tros- og livssynsforum (DOTL) markerte sitt 10 års jubileum i Drammen.   

Leder og økonomiansvarlig deltok. 

• Det ble arrangert Filippinsk kulturaften i Drammen hvor leder deltok. 

• Leder deltok på Barne- og ungdomskonferanse i Drammen hos Gjestebud. 

• Nasim Rizvi har deltatt i møte i Drammen om Globusfestivalen. 

JUNI 
• «Øvre Eiker viser ansikt» gjennomførte en dugnad for samhold med budskapet «Med Øvre 

Eiker for menneskeverd mot rasisme» i Hokksund. 

• Hedmark flerkulturelle råd arrangerte studiebesøk til Drammen og vår leder var omviser i byen 

etter dagens program. 

AUGUST 

• Nasim Rizvi var på arbeidsmøte med Fjell kirke og Familiehjelpen ifm kulturkveld om psykisk 

helse med tema om å være raus. 
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SEPTEMBER 
• Globusfestivalen – Internasjonal mat- og kulturfestival i Drammen. 

• Fylkesaksjonskomiteen for Buskerud – NRK TV-aksjonen Kirkens Bymisjon avholdt møte i 

Hokksund. 

• Bijan Gharahkhani og Nasim Rizvi representerte BIR ved Den nasjonale 

integreringskonferansen i Oslo. 

• Nasim Rizvi var på arbeidsmøte med Fjell kirke og Familiehjelpen ifm kulturkveld om psykisk 

helse med tema om å være raus. 

OKTOBER 
• BIR deltok i møte hos Gjestebud Norge på Union scene i Drammen.  

• NRK´s TV-aksjon – Kirkens Bymisjon  - årets største dugnad. 

• Drammen kirkeforum inviterte til seminar «Integrering og nestekjærlighet».  Bijan 

Gharahkhani og Nasim Rizvi deltok. 

• Verdensdagen for psykisk helse ble arrangert i Fjell kirke under temaet «Vær raus».  

Økonomileder var til stede på kulturkvelden. 

• Leder har deltatt på Internasjonal aften hos Frelsesarméen i Hokksund. 

• Senterkirken i Hokksund inviterte leder på fest hos dem. 

• Bijan Gharahkhani, Nasim Rizvi, Sahar Madahian og Hoa Thai var med på et vellykket 

Gjestebud. 

• Nasim Rizvi har deltatt på seminar om integrering og nestekjærlighet – arrangert av Drammen 

Kirkeforum og Bragernes Menighet. 

NOVEMBER 
• Leder holdt foredrag om «Vi lever med forskjellige kulturer i Drammen og Norge» på 

Slaggruppas møte i Drammen. 

• Vi avholdt kurs i Organisasjonsopplæring i Fylkeshuset for våre medlemmer. 

DESEMBER 
• Ringerike og Hole Røde Kors, Ringerike Folkehøgskole og Veien skole inviterte til flerkulturell 

juletrefest på Hønefoss.  Leder deltok. 

• Øvre Eiker frivillighetssentralinviterte til aften hvor Inkluderings- og Tilgjengelighetsprisen for 

2018 blir utdelt.  Leder deltok. 
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Forslag til årsmøtet om vedtektsendring av § 4.3 Styret 

 

07.03.2004 vedtok årsmøtet vedtekter for Buskerud innvandrerråd. 

«Det velges leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, tre styremedlemmer og tre 

varamedlemmer». 

Dette er riktig med oddetall for de som er stemmeberettigede - 7. 

På et senere tidspunkt er disse endret til: 

«Det velges leder, nestleder, sekretær, kasserer, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.» 

Ved stemmeangiving blir dette 8 stk.  Dette blir feil.  Det skal være oddetall. 

 

Forslag til endring av dette punkt: 

«Det velges leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, tre styremedlemmer og tre 

varamedlemmer». 

 

 

Styrets innstilling:  Styret innstiller på at forslaget vedtas av årsmøtet. 
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LEDERS SLUTTORD  

Buskerud Innvandrerråd etablerte seg i 1998 og i år har vi 21 års engasjert! Vi er veldig stolte 

over det frivillige arbeidet som vi har gjort, og vi er en organisasjon som jobber hele tiden for å 

skape møte plasser. Vårt fokus har vært brobygging og integreringsarbeid til å skape et godt 

samfunn for alle. Vi tror på et samfunn! Vi har prøvd å være engasjert i mange år fordi ønsker 

en bedre hverdag for andre og den største gleden man kan ha, er å gjøre andre glad. Vi må stå 

sammen og være glad i hverandre. Selv om verden virker urettferdig, så finnes det mennesker 

som står for rettferdighet. Det som gjør meg stolt over å kalle meg selv norsk, er at vi stiller 

opp for en bedre verden. Ja vi er med på dugnad i våre lokalsamfunn, men vi er også med på 

dugnad for en bedre verden. Jeg gleder meg sammen mange andre til å Fortsatt jobbe I det nye 

året med å håpe 2019 bringer lykke, fred, glede, muligheter til å jobbe enda hardere for 

toleranse og holdningsskapende arbeid, Vi trenger en ny giv i toleransearbeidet i dag, mer enn 

noen gang. Toleranseutfordringene forsvinner aldri. Vi vil forsøke å samle kreftene og fornye 

engasjementet for de viktige verdiene som vi står sammen om. Det har vært en begivenhetsrik 

arbeidsperiode for BIR. Som innvandrerråd har vi oppnådd mye denne perioden. BIR blir i dag 

verdsatt som en betydningsfull organisasjon både lokalt og nasjonalt. Vi ser også en økt 

aktivitet hos flere minoritetsorganisasjoner, arbeidet vårt gir altså gode resultater. Vi satser hele 

tiden på å bli enda bedre, vi anser oss derfor ikke for å være i mål. BIR skal bli en enda sterkere 

og en mer slagkraftig organisasjon. «Samhold og omsorg for hverandre. Sammen kan vi gjøre 

at lokalsamfunnet tryggere, derfor synes jeg det er flott med fokus på det mangfoldige 

matfestivalen (Globus i Drammen. Kultur og mat skaper både engasjement, utvikling og 

trivsel. Derfor er det viktig for oss å bringe folk sammen og skape flere kulturelle møteplasser i 

Drammen og Buskerud . Dette blir en fin arena og møteplass som er nødvendig for dialog og 

forståelse, samtidig som det er hyggelig og sosialt  og skaper relasjoner med nøkkelpersoner i 

innvandrermiljøer.» 

Det har vært givende å få lov å lede BIR det siste året. Vårt arbeid blir verdsatt og sett. Dette 

får vi bekreftelser på hele tiden. Når Buskerud Innvandrerråd blir brukt som et foregangsråd av 

IMDI for minoritetsorganisasjoner, og det gode partnerskap avtale og gode samarbeidet med 

Buskerud Fylkeskommune kan vi trygt si at ja, den jobben, tiden og engasjementet vi legger i 

dette arbeidet, det er virkelig verdt alt. Jeg vil med dette takke for tiden som har gått og for 

styre- og medlemsorganisasjonenes innsats for inkluderingsarbeidet i både vårt fylke og andre 

fylker i hele landet. På vegne av det avtroppende styret ønsker jeg det nye styret og 

medlemsorganisasjoner lykke til med det videre mangfolds arbeid for det flerkulturelle 

samfunnet. Buskerud innvandrerråd Årsmøte 2019, Styret i BIR har gleden av å invitere deg og 

dere til vårt årsmøte som skal avholdes søndag den 28 april, kl 14.00, ved Fylkeshuset i 

Drammen 

Vi ønsker og håper også at du har anledning til å komme til årsmøte. 

 

Bijan Gharahkhani 

Leder Buskerud Innvandrerråd 
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REGNSKAP 

Resultatregnskap 2018 

     

   Noter 2018 2017    

 Inntekter           

 Tilskudd Buskerud Fyl.kommune   -250 000,00 -250 000,00    

 Tilskudd fra INLO   -20 000,00 -69 000,00    

 Medlemskontingent   -3 800,00 -1 400,00    

 Andre inntekter     -363 000,00    

 Merverdi kompensasjon   -42 363,00 -22 192,00    

 Sum driftsinntekter    -316 163,00 -705 592,00    

 Kostnader          

 Lønnskostnader m.m. 1 2 600,00 289 732,89    

 Leie av  Kontor lokal (Folkets hus) 2 40 683,07 37 938,91    

 Leie av driftsmidler    0,00 18 669,13    

 Revisjonshonorar   25 500,00 12 675,00    

 Konsulenthonorar   6 000,00 27 100,00    

 Kontorrekvisita   230,65 10 742,81    

 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.    13 807,90 2 074,40    

 Kurs, literatur og Trykkeri saker   13 158,75 9 943,20    

 Telefon / Porto   4 094,90 4 565,03    

 Reiser og Transport   7 756,66 11 745,79    

 Møtegodtgjørelse   41 000,00 37 000,00    

 Prosjekt kostnader   6 500,00 98 159,21    

 Arbeidstur til London     91 275,19    

 Kontingenter, fradragsberettiget    2 000,00 2 000,00    

 Seminarer/Konf./tiltak/Årsmøte   3 605,24 24 827,13    

 Støtte til Organisasjonene   30 500,00 29 600,00    

 Interne møtekostnader   7 967,93 16 430,57    

 Tap på fordringer 3 6 500,00 -1,67    

 Andre driftskostnad    1 678,36 15 355,07    

 Organisering og gjennomføring   0,00         21 700,00     

 Regnskap   0,00         10 750,00     

 Tilbakeføring Utgående mva   9 047,96         39 527,46     

 Sum driftskostnader   222 631,42 811 810,12    
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 Driftsresultat   -93 531,58 106 218,12    

 Finansinntekter    -58,31 -178,25    

 Finanskostnader   827,43 774,58    

 Annen renteinntekt (Agio +/-)   0,00 0,36    

 Resultat av finansposter    769,12 596,69    

 Resultat før skattekostnad    -92 762,46 106 814,81    

 skattekostnad   0,00 0,00    

 Årsoverskudd(-) /underskudd(+)   -92 762,46 106 814,81    

 Overføringer          

 Avsatt til annen egenkapital   92 762,46 106 814,81    

 Overført til annen egenkapital    -92 762,46 -106 814,81    

 Sum overføringer    0,00 0,00    
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         Balanseregnskap 2018          

           

 Eiendeler NOTER 2018 2017       

 Omløpsmidler             

 Fordringer     0,00       

 Andre fordringer    7 244,00 7 083,00       

 Sum fordringer  4 7 244,00 7 083,00       

 Kontanter   0,00 0,00       

 Bankinnskudd    77 885,28 27 382,82       

 Sum omløpsmidler    85 129,28 34 465,82       

 Anleggsmidler             

 Inventar   0,00 0,00       

 Andre Anleggsmidler   0,00 0,00       

 Sum Anleggsmidler   0,00 0,00       

 Sum eiendeler    85 129,28 34 465,82       

       4,00       

 Egenkapital og gjeld              

 Opptjent egenkapital   -92 762,46 106 814,81       

 Egenkapital (1.1.2018)   27 633,18 -72 120,63       

               

 Sum egenkapital 1.1.2019 5 -65 129,28 34 694,18       

 Gjeld             

 Kortsiktig gjeld     -45 206,00       

 Leverandørgjeld   0,00 0,00       

 Skyldig offentlige avgifter    0,00 -5 954,00       

 Annen kortsiktig gjeld 6 -20 000,00 -18 000,00       

 Sum kortsiktig gjeld   -20 000,00 -69 160,00       

               

 Langsiktig  gjeld   0,00 0,00       

 Sum gjeld    -20 000,00 -69 160,00       

               

 Sum egenkapital og gjeld   -85 129,28 -34 465,82       

 Kontrollsum (Eiendeler  + EK og  Gj.)   0,00 0,00       
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Noter til Årsregnskapet for 2018 - Buskerud innvandrerråd     

 
Regnskapsprinsipper 

  

 
Generelt 

  

 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for   
små foretak. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år,  
Kravet om fortsatt drift er derfor tilstede. 

 

    

 
Inntekter og Kostnader 

  

 
Rådets inntekter skriver seg til offentlige kilder og medlemskontingent.  
Offentlige støtte inntektsføres i det året den mottas.   
Utgiftene sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med inntekter  
 utgiftene kan henføres til. 

  

 
Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter kostnadsføres når de påløper.     

 
Klassifikasjon og vurdering av balanseposter 

 

 
Omløpsmidler og kortsiktiggjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år  
etter balansedagen, samt poster som knytte seg til varekretsløpet.  
Øvrige poster klassifiseres som anleggsmidler  og langsiktig gjeld     

 
Buskerud Innvandrerråd har ikke anleggsmidler  eller langsiktig gjeld.     

 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  
Kortsiktig gjeld balanseføres til norminelt beløp på oppkjøpstidspunktet.     

 
Skatt 

  

 
Buskerud Innvandrerråd er en ideell organisasjon og er ikke skattepliktig.     

 
Noter nr. 1 : Lønnskostnader:   Antall ansatte er null.  
  Lønnskostnadene skriver seg til honorar  til styret,  konsulenter, revisjon ,  
Nett administrator og for gjennomføring av årets aktiviteter,      

 
Noter  1:                Lønnskostnader 

 

 
prosjektlønn                            -     
Organisering og gjennomføring 

 
                         -    

   Noter          
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Regnskap- og økonomi 

 
                         -     

Nett Administrator 
 

              7 500,00   
Styrehonorar 

 
            41 000,00   

Revisjonshonorar 
 

            25 500,00   
Tapt arbeidsfortjeneste 

 
              2 600,00   

Sum Lønnskostnader               74 000,00   
  Note 2 :-     Kontorleie 

 
   

Husleie betalt ifjør               38 232,00   
Strøm kostnader 

 
              2 451,07   

  
 

   
Sum husleie               40 683,07   
  

 
   

Note 3:-           Tap på fordringer 
 

   
Gjelder Sak 52/2018:   1. nov 2018.               6 500,00   
Tapt krav om tilbakebetaling 

 
   

Sum                  6 500,00   
Noter til balanse poster 

 
   

  
 

   
Note 4:-          Omløpsmidler 

 
   

Forskudd betalt husleie                 7 244,00   
Kontanter 

 
   

Bankinnskudd 
 

            77 885,28   
  

 
   

sum omløpsmidler               85 129,28   
  

 
   

Note 5 :-           Egenkapitalen      
Egenkapital 1.1.2018 

 
34 694,18  

Korrigering etter balansedagen 
 

-7 061,00  
Årets Overskudd 

 
-92 762,46  

Egenkapital 1.1.2019   -65 129,28  
  

 
   

Note 6:-            Kortsiktig gjeld 
 

   
Avsetning til Revisjonshonorar   -20 000,00  
       
Sum Kortsiktig gjeld   -20 000,00 
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Fullstendighetsavklaring 

 
Til Kopstad og Kure Revisjon AS      26. februar 2019 

 

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Buskerud Innvandrerråd 

for året som ble avsluttet den 31. desember 2018. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt 

regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god 

regnskapsskikk. 

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 

Regnskap 

Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at foreningens regnskap og formuesforvaltning er 

gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for 

å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 

verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen 

av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven 

og god regnskapsskikk. 

Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 

regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. 

Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner 

med disse i overensstemmelse med kravene regnskapsloven og god regnskapsskikk. 

Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er 

korrigert eller omtalt. 

Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og 

samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som 

vedlegg. 

Ligningspapirer 

Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i ligningspapirene med 

vedlegg, er korrekte og fullstendige. 

Opplysninger som er gitt 

Vi har gitt revisor: 
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BUSKERUD  

INVVANDRERRAD 

 

Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av 

regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, 

tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og ubegrenset 

tilgang til personer i foreningen som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente 

revisjonsbevis fra. 

Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 

Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet 

kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følges av misligheter. 

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter 

som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer; 

 Ledelsen, 

 Ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller 

 Andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanker 

om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte. 

tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. 

Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse 

eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha 

betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 

Vi har gitt revisor opplysning om identiteten til foreningens nærstående parter og alle forhold 

til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 
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Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelse, både aktuelle og 

latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til 

tredjeparter.  

Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller 

heftelser på foreningens eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet. 
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Revisors beretning
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