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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 1.1.2019 er kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Fet, Sørum og Aurskog-

Høland, og Akershus Fylkeskommune. Grunnet endringer i kommunestruktur og ny 

kommunelov vil 2019 være siste år med denne organiseringen. 

 

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 551 749 kr i 2019. Mindreforbruket skyldes blant 

annet mindre kapasitet i medlemskommunene for fellesaktiviteter. Mindreforbruket i 

2019 overføres fond. 

 

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2019 er 1 529 973 kr og selskapets likvide stilling 

vurderes som god. Det ble innkrevet kontingent fra medlemskommunene i 2019. 

 

Revisors arbeid med SNRs regnskap for 2019 avdekket ingen vesentlige feil eller avvik. 
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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. 

 

Styret og rådmannskollegiet 

Styret har i 2019 hatt månedlige møter. Disse møtene fungerer som arenaer for kompetanseheving, 

politiske diskusjoner og utvikling av felles forståelse av ulike aktuelle temaer for kommunene. I 2019 

har det vært et særlig fokus på fellesskap i møte med det nye fylket. 

  

Rådmannskollegiet møter ordinært to ganger per måned, en gang separat og en gang sammen med 

styret. Rådmannskollegiets separate møter omhandler felles utfordringer og samarbeid av mer 

administrativ art. 

 

Næringsprosjektet 

Fra 2020 vil SNR avslutte prøveprosjektet med egen ansatt for å ivareta næringsarbeidet og SNR har 

igangsett en gjennomgang av hvordan næringsarbeidet kan videreføres best mulig. Næringsgruppen i 

SNR, bestående av næringsansvarlige i hver kommune er godt etablert og fungerer som en nyttig 

møteplass for kommunene. 

 

SNR gjennomførte også i 2019 en konferanse for næringslivet på Nedre Romerike. Konferansen 

skiftet navn til «Romerikskonferansen» og det legges opp til at dette skal bli en årlig aktivitet.  

 

Areal- og transportarbeid 

Areal- og transportgruppen i SNR er reetablert etter en periode uten aktivitet. Gruppen er satt sammen 

fagpersonell fra kommunene og blir ledet av Skedsmo kommune. Gruppen er opprettet som et faglig, 

rådgivende organ for SNR og skal sikre oversikt og faglig innsikt i overordnede areal- og 

transportprosesser og besørge faglige utredninger o.l. innenfor sitt ansvarsområde  

 

Analyse- og utviklingsaktiviteter 

Administrasjonen i SNR har deltatt på ulike kompetansehevende aktiviteter i 2019, herunder 

studietur for å få innblikk i andre lands organisering og samarbeid mellom innenlands regioner. SNR 
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har tatt initiativ til et nettverk for sekretariatene i regionrådene i vårt nærområde. Hensikten er å øke 

kunnskapen om hvordan regionrådene kan bli en enda mer relevant arena for kommunene.  

 

Arbeid med lokalisering av arbeidsplasser på Nedre Romerike 

SNR har i 2019 fortsatt arbeidet for å synliggjøre regionens attraktivitet for offentlige institusjoner som 

vurderer relokalisering. Konkret har SNR jobbet med NRK og Politihøgskolen. Skedsmo kommune har 

overtatt en større del av det praktiske arbeidet med NRK.  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 kommunale planer for 

militære veteraner fra internasjonale operasjoner. Rammeverket ble overlevert kommunene 8. mai  

2019 for oppfølging. Per 31.12.19 har flere av kommunene vedtatt egne veteranplaner med 

bakgrunn i rammeverket og utpekt en kommunal veterankontakt. Det er videre opprettet et 

veterannettverk kommunene i mellom bestående av hver kommunes veterankontakt og SNR som 

koordinerende enhet.  

 

Arbeidsmiljøet 

Selskapet har pr 31.12.19 to ansatte. 

 

Likestilling 

Selskapet har pr 31.12.19 to mannlig ansatte. Styret består av 4 menn og 4 kvinner. 

 

Miljørapportering 

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 

 
 
 
 

Lørenskog, 9.6.2020 
 

For styret for 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
 
 
 
 

Ragnhild Bergheim 
 
 
 
 

Styrets leder 
 
 
 


