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Styrets årsberetning for 2016 

 
Selskapets virksomhet 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er organisert som et interkommunalt samarbeid etter 
kommuneloven § 27. Samarbeidet/sammenslutningen skal ivareta og utvikle felles regionale og øvrige 
interesser for de kommuner som til enhver tid er medlemmer. Medlemmer pr 1.1.2016 er kommunene Skedsmo, 
Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Aurskog-Høland, og Akershus Fylkeskommune. 

 

Selskapets administrasjon ligger i Lørenskog kommune. 
 

Felles regionale interesser nedfelles i mål- og strategiprogram som utarbeides for hver 
kommunestyreperiode. Samarbeidets strategiske funksjon og rolle er definert slik: 

 

 Som møteplass, nettverksbygger og arenautvikler 

 Som talerør for kommunene i saker av felles (overordnet) betydning 

 Med ansvar for å utvikle og forankre felles strategier og holdninger 
 
 

Rettvisende oversikt over stilling og resultat 
Selskapets styre mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og 
gjeld, finansielle stilling og resultat. Selskapets årsregnskap viser et merforbruk på 654 658 kr 
sammenlignet med et mindreforbruk på 2 260 057 kr i 2015. Det ble ikke innkrevet kontingent 
fra medlemskommunene i 2016. Merforbruket skyldes betydelig økt aktivitet i selskapet i 2016 
samt ansettelse av koordinator. Selskapets likvide stilling vurderes som god. 

 
Selskapets egenkapital pr. 31.12.2016 er: 
 

Bundne fond             329 050 kr  

Annen egenkapital/overskudd tidligere år          3 537 521 kr 

Regnskapsmessig merforbruk 2016            -654 658 kr 

Egenkapital          3 211 913 kr 
 
 
Fortsatt drift 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende 
informasjon om driften og om status ved årsskiftet. Etter regnskapsårets utgang er det ikke inntrådt forhold som 
etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av regnskapet. Styret mener det er riktig å legge 
forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 

 
 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 

SNR har fått tilskuddsmidler fra kommunal- og moderniseringsdepartetmentet til By- og regionsutvikling og 
næringsutvikling på Nedre Romerike. Samlet sum er på 2 490 000 kr over en periode på tre år.Tilskuddet 
tilsvarer en andel på 49,8 % av de totale kostnadsoverslaget til prosjektet. Resterende kostnader bæres av 
SNR. 
 
I 2016 ble det som ledd i programmet nevnt over igangsatt et næringsutviklingsprosjekt for å etablere en felles 
næringsstrategi i SNR-området. Prosjektet har gjennomført flere prosesser for å forankre strategien hos det 
politiske miljøet i SNR-kommunene. Prosjektet strekker seg inn i 2017 og vil etter planen avsluttes med politisk 
behandling av næringsstrategien høsten 2017.  

 
Andre aktiviteter 

SNR har i 2016 fulgt opp arbeidet med regional areal- og transportplan (ATP). Videre har SNR levert 
høringsuttalelser om; 

- Nærpolitireformen 
- Konseptvalgutredning om Oslo-Navet 
- Nasjonal Transportplan (NTP) 
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Arbeidsmiljøet 
Selskapet har pr 31.12.16 en lønnet ansatt.  

 

 
Likestilling 

Selskapet har pr 31.12.16 en lønnet mannlig ansatt. Styret består av 4 menn og 4 kvinner.  
 
 

Tiltak knyttet til diskriminering og tilgjengelighetsloven 

Selskapet arbeider aktivt for å sikre like muligheter og rettigheter for alle ansatte samt hindre diskriminering. 
 

Miljørapportering 

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
 
 

Disponering av resultat 
Styret foreslår følgende dekning av merforbruk 2016    

Dekning av merforbruk 2016    - 654 658   kr 

Bruk av annen egenkapital/overskudd tidligere år    654 658 kr              
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