
Samarbeidsavtale  

for  

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike  

Interkommunalt politisk råd (SNR) 
 

 

A. Navn og hjemmel 

 

Rådets navn er Samarbeidsrådet for Nedre Romerike. Interkommunalt politiske råd (SNR) 

 

Rådet er ikke et selvstendig rettssubjekt og har ikke eget organisasjonsnummer. 

 

Rådet er opprettet i medhold av kommuneloven §§ 18 -1 til 18-4 og blir regulert av samme. 

 

B. Deltakere og representantskapet 

 

SNR er et interkommunalt politisk råd for kommunene Nittedal, Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm og 

Aurskog-Høland. 

 

Hver kommune har lik eier og ansvarsandel av rådet og én deltager i representantskapet. 

 

Representantskapet er det øverste organet. Kommunestyrene velger selv representant og 

vararepresentant til representantskapet. 

 

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 2 år. Vervene skal gå på omgang mellom 

deltakerne. 

 

Representantskapet kan opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger selv 

leder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.  

 

C. SNRs virksomhet  

 

Samarbeidsrådet skal være et samordningsorgan for å ivareta, styrke og utvikle felles interesser på 

regional og nasjonalt nivå. Videre skal SNR fremme samarbeid med Viken fylkeskommune og 

andre kommuneregioner. 

 

SNRs virksomhet skal i hovedsakelig omhandle felles areal- og transportspørsmål, utvikling av 

næringsmiljøer og tilrettelegging av møteplasser og arenaer for erfaringsutveksling. 

 

Saker og temaer for behandling i rådet skal fastsettes i et strategidokument for hver 

kommunestyreperiode og årlige handlingsplaner. Strategidokumentet, handlingsplaner og andre 

styrende dokumenter fastsettes av representantskapet. 

 

SNR skal ikke utøve offentlig myndighet eller drive med tilskuddsforvaltning og kan ikke fatte vedtak 

som er bindende for deltagerkommunene. 



 

D. Årlig samarbeidsmøte mellom formannskap 

 

SNR organiserer og finansierer et årlig samarbeidsmøte der alle formannskapene/tilsvarende i 

samarbeidet deltar. 

 

Samarbeidsmøtet skal få seg forelagt årsberetning, regnskap og revisorberetning til 

orientering. 

 
E. Sekretariatet 

 

SNR skal ha et sekretariat bestående av koordinator som rapporterer til den som til enhver tid er leder 

av rådet.   

 

Bemanning til sekretariatet ansettes av Lørenskog kommune, som også ivaretar arbeidsgiveransvaret 

samt kontor og merkantile funksjoner mv. 

 

F. Rådmann/kommunedirektørkollegiet 

 

Rådmannskollegiet/kommunedirektørkollegiet består av alle rådmenn/kommunedirektører hos 

deltagerkommunene. Leder og nestleder er rådmennene/kommunedirektørene i de kommuner leder og 

nestleder av rådet kommer fra. 

 

Rådmennene/kommunedirektørene i deltagerkommunene har møte- og talerett i representantskapet 

samt innstiller saker til dette.  

 

Rådmanns/kommunedirektørkollegiet møtes for å utarbeide og drøfte innstillingene til 

representantskapet før dets møter og møter ellers ved behov. Innstillingen til representantskapet skal 

basere på hva flertallet i kollegiet mener. Alternative løsninger som har vært diskutert og eventuell 

uenighet skal fremkomme i saksutredningen.  

 

G. Økonomi regnskap og årsberetning 

SNR finansieres gjennom årlig kontingent fra deltakerne.  

Tilskuddet skal dekke de årlige utgiftene til drift av sekretariatet, møtevirksomhet samt eventuelle 

prosjekter i regi av SNR. 

Kontingenten fastsettes ut fra en modell bestående av en fast del og resten etter innbyggertall i 

kommunene per 1.1 i budsjettåret. 

SNR kan i forbindelse med konkrete prosjekter søke finansiering utenfor deltagerkommunene. 

Deltagerkommunene dekker selv utgiftene deres egne representanter måtte ha knyttet til reise og diett 

mv. i forbindelse med aktiviteter i regi av SNR. 

Representantskapet vedtar årlig driftsbudsjett, etter innstilling fra rådmennene/kommunedirektørene i 

deltakerkommunene og fylket. 

Regnskapet føres av Lørenskog kommune og revideres av Romerike Revisjon IKS.  



SNR har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske 

forpliktelser. 

 

H. Uttreden eller oppløsning 

Dersom en kommune ønsker å trekke seg ut av SNR, må̊ dette meldes skriftlig til rådet minst 1 år før 

uttreden kan finne sted.  

 

En deltaker som trer ut av rådet, skal ha økonomisk ansvar for sin andel av de forpliktelsene rådet har 

på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis rådet oppløses. 

 

Rådet opphører dersom 3⁄4 flertall av deltakerne bestemmer det. Ved eventuell oppløsning fordeles 

materielle verdier og fordringer som rådet måtte ha, mellom deltakerne i forhold til deres andel av 

budsjettet siste hele budsjettår forut for oppløsningen.  

 

Ved vedtak i kommunene om oppløsning av samarbeidet, har kommunen som ivaretar sekretariatet 

ansvaret for oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst. 

 

 

Signaturer og dato 

 


