
 
 

Styrets årsberetning for 2020 

Om samarbeidsrådet 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er organisert som et interkommunalt politisk råd 

etter kommunelovens § 18. Samarbeidet skal ivareta og utvikle felles regionale interesser for 

de kommuner som til enhver tid er medlemmer. I og med ny kommunelov og ny 

kommunestruktur er det etablert en ny samarbeidsavtale som alle kommunene har sluttet seg 

til. Samarbeidsavtalen ligger nært tidligere vedtekter og i praksis fungerer samarbeidet som 

før.  

Akershus fylke var medlem i SNR frem til og med 2019. Arvtageren, Viken fylkeskommune, 

har valgt å ikke videreføre sitt medlemskap i SNR.   

Medlemmer pr 1.1.20 er kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Aurskog-

Høland.  

Samarbeidets administrasjon ligger i Lørenskog kommune. 

Samarbeidets virksomhetsområder er definert slik i avtalen: 

- 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 

I avtalen er det også definert begrensninger for SNR: 

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

ikke fatte vedtak som er bindende for deltagerkommunene 

 

 

 

 

 

 



 

Organisering av rådet 

Styret  

Styret består av ordførerne i medlemskommunene og har i 2020 hatt møter annenhver måned. 

Disse møtene fungerer som arenaer for kompetanseheving, politiske diskusjoner og utvikling 

av felles forståelse av ulike aktuelle temaer for kommunene. 

Kommunedirektørkollegiet 

Kommunedirektørkollegiet møter ordinært en ganger per måned, og på styremøtene. 

Kommunedirektørkollegiets (KDK) separate møter omhandler felles utfordringer og 

samarbeid på administrativt nivå 

Næringsgruppen 

Næringsgruppen i SNR, bestående av næringsansvarlige i hver kommune. Gruppen er godt 

etablert og fungerer som en nyttig møteplass for kommunene med månedlige møter.  

Areal- og transportgruppen 

Areal- og transportgruppen i SNR er satt sammen fagpersonell fra kommunene og blir ledet 

av Lillestrøm 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. 

Sekretærnettverket 

SNR leder 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.  

Aktuelle saker i 2020 

2020 har vært et krevende år for kommunene og møtene i SNR har båret preg av dette. I 

rådets møter har det vært behov for å drøfte koronapandemiens kort- og langsiktige 

konsekvenser, både de økonomiske utfordringene, men også hvilken betydning pandemien 

kan ha på videreutviklingen av demokratiet. 

SNR har søkt å belyse konsekvenser for Romerike som følge av fallet i luftfarten i samarbeid 

med Gardermoregionen gjennom brev til nasjonale og regionale myndigheter, samarbeid med 

andre aktører i luftfarten samt felles regionale og nasjonale medieutspill.  



 

For å bistå næringslivet i regionen laget SNR en egen informasjonsfilm. Temaet var hvordan 

kommunene og staten kunne bistå næringslivet med krisemidler under pandemien. 

SNRs forhold til nye Viken fylkeskommune har blitt viet mye plass på rådets møter. Viken 

har ambisiøse planer for samarbeid med kommuneregionene og det er behov for en grundig 

gjennomgang av hvordan samarbeidet skal organiseres fremover. 

Et sentralt arbeid i 2020 var kommende NTP og SNRs innspill til denne. Leder for ATP-

gruppen har sammen med leder og nestleder i SNR hatt møter med nær samtlige partier på 

Stortinget om NTP, der målet har vært å peke på de særskilte samferdselsutfordringene som 

møter Nedre Romerike.  

Fremtiden til OsloMet har vært et tilbakevendende tema i SNR. Universitetet er i en 

flytteprosess og flere av kommunene i regionen ønsker å tilby lokaler. SNRs innfallsvinkel 

har vært å påvirke på et overordnet nivå for å sikre at OsloMet forblir i regionen og ikke 

sentraliseres til Oslo sentrum. 

Kommunenes arbeid med eierstyring av de kommunale IKSene har vært tema på SNRs møter. 

Av praktiske hensyn gjennomføres deler av SNRs møter i samarbeid med 

Eierstyringssekretariatet 

Romerikskonferansen ble i 2020 avlyst som følge av pandemien. Innovasjonscampen, som er 

en opplæringspakke i innovasjon for ungdomsskoleelever, er et samarbeid mellom SNR ved 

næringsgruppa og Ungt Entreprenørskap. Campen ble i 2020 gjennomført digitalt med godt 

resultat. 

I 2020 har alle kommunene vedtatt egne veteranplaner for deltagere fra internasjonale 

operasjoner og utpekt en kommunal veterankontakt. SNR leder og koordinerer et nettverk 

kommunene i mellom bestående av hver kommunes veterankontakt. 

Regnskap og resultat for 2020 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 

finansielle stilling og resultat. Samarbeidsrådets årsregnskap viser et budsjettmessig 

mindreforbruk på 1.445.931 kr i 2020.  

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak koronapandemien. Det meste av reise og 

møtevirksomhet har blitt gjennomført digitalt. Konferanser og markeringer har blitt avlyst. 

Mindreforbruket i 2020 overføres fond. 



 

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2020 er 1.578.808 kr og selskapets likvide stilling vurderes 

som god. Det ble innkrevet kontingent fra medlemskommunene i 2020.  

Revisors arbeid med SNRs regnskap for 2020 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 for bedømmelsen av regnskapet. 

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av samarbeidet til grunn ved 

avleggelsen av årsregnskapet.  

Arbeidsmiljøet 

Selskapet har pr 31.12.20 en ansatt. 

Likestilling 

Selskapet har pr 31.12.19 en mannlig ansatt.  

Miljørapportering 

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
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