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Styrets årsberetning for 2018 
 
 

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 1.1.2018 er kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Aurskog-

Høland, og Akershus Fylkeskommune. 

Samarbeidets 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 

 

Styret vedtok høsten 2018 en mindre endring av samarbeidets vedtekter som muliggjorde at leder for 

rådmannskollegiet kunne komme fra en annen kommune enn styreleder. Dette ble gjort for å hensynta 

den særegne situasjonen med at flere av SNRs kommuner er i en sammenslåingsprosess. 

 

Regnskap og resultat 

Selskapets styre mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler 

og gjeld, finansielle stilling og resultat. Samarbeidsrådets årsregnskap viser et 

budsjettmessig mindreforbruk på 1 365 439 kr i 2018. Mindreforbruket skyldes blant 

annet mindre bruk til påvirkning ifbm relokalisering, at opprydning og lagring av 

elektronisk arkiv ble rimeligere enn først antatt, mindre reisevirksomhet for styret og 

RMK samt at noen større prosjekter ikke blitt igangsatt fullt ut. 

Mindreforbruket i 2018 overføres fond. 

 

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2018 er 2 400 998 kr og selskapets likvide stilling 

vurderes som god. 

Det ble innkrevet kontingent fra medlemskommunene i 2018. 
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Revisors arbeid med SNRs regnskap for 2018 avdekket ingen vesentlige feil eller avvik. 

 

Fortsatt drift 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balansen med tilhørende noter god 

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 samarbeidet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 

 

Næringsprosjektet 

I 2018 gikk næringsstrategien i SNR-området over fra utviklingsarbeid til implementering. 

Implementeringsprosessen er etablert som et prosjekt med en egen prosjektleder fra 1. mars 2018 og 

ut 2019. Prosjektet har gjennomført flere prosesser for å forankre strategien hos det politiske og 

administrative miljøet i SNR-kommunene. 

  

For å markere ferdigstillelsen av strategiarbeidet arrangerte SNR en egen næringskonferanse i 

Lørenskog hus 9.april. Det legges opp til at konferansen blir en årlig hendelse lagt til oktober måned. 

Næringsprosjektet har videre bidradd inn i flere mindre næringsprosjekter blant annet 

reiselivsprosjektet «Tømmerruta» og innovasjonscamp for 8 klassene i regionen. Det legges fortsatt 

opp til et bredt samarbeid med næringslivet. 

 

Analyse- og utviklingsaktiviteter 

Styret og rådmannskollegiet i SNR har i 2018 hatt flere møter med Gardermoregionen (tidligere 

ØRU). Hensikten er å sondere muligheten for et tettere samarbeid om overgripende 

samferdselsprosjekter og en felles forståelse av Romerike ved etablering av Viken fylkeskommune. 

 

Arbeid med lokalisering av arbeidsplasser på Nedre Romerike 

SNR har i 2017 arbeidet for å synliggjøre regionens attraktivitet for offentlige institusjoner som vurderer 

relokalisering. Konkret har SNR jobbet med NRK, Politihøgskolen og en mulig nyetablering av et 

kompetansesentert for justissektoren. Kunnskap og erfaring fra dette arbeidet vil være nyttig i 

fremtidige prosesser for å få større private og offentlige arbeidsplasser til regionen. 

 

Andre aktiviteter 

På vegne av SNRs kommuner har sekretariatet utarbeidet et rammeverk for kommune planer for 

militære veteraner fra internasjonale operasjoner. Rammeverket blir overlevert kommunen våren 

2019 for oppfølging.   
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Arbeidsmiljøet 

Selskapet har pr 31.12.18 to ansatte. 

 

Likestilling 

Selskapet har pr 31.12.18 to mannlig ansatte. Styret består av 4 menn og 4 kvinner. 

 

Miljørapportering 

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
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