
 

Styrets årsberetning for 2021 

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. Medlemmer i 2021 var kommunene 

Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Aurskog-Høland. 

Samarbeidets administrasjon ligger i Lørenskog kommune. Rælingen kommune hadde 

ledelsen av SNR i 2021. Lillestrøm kommune overtar ledelsen de neste to årene. 

Samarbeidets virksomhetsområder er definert slik i avtalen: 

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

interesser på regionalt og nasjonalt nivå. Videre skal SNR fremme samarbeid med Viken 

fylkeskommune og andre kommuneregioner. 

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

av næringsmiljøer og tilrettelegging av møteplasser og arenaer for erfaringsutveksling. 

- 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 2021 hatt møter annenhver måned. 

Møtene fungerer som arenaer for kompetanseheving, politiske diskusjoner og utvikling av 

felles forståelse av aktuelle temaer for kommunene. 

Kommunedirektørkollegiet (KDK) 

KDK består av kommunedirektører og rådmenn i medlemskommunenene. KDK har 

månedlige møter, som omhandler felles utfordringer og samarbeid på administrativt nivå. 

KDK deltar i tillegg på styremøtene.  

Areal- og transportgruppen (ATP) 

ATP-gruppen består av fagpersonell fra kommunene og ble i 2021 ledet av Lillestrøm 

kommune. Gruppen er et faglig, rådgivende organ for SNR og skal sikre oversikt og faglig 

innsikt i overordnede areal- og transportprosesser samt besørge faglige utredninger o.l. 

innenfor sitt ansvarsområde. 

Næringsgruppen 

Næringsgruppen består av næringsansvarlige i hver kommune og ble i 2021 ledet av 

Lillestrøm kommune. Gruppen er godt etablert som en nyttig møteplass for kommunene.  

Sekretærnettverket 

SNR tok i 2020 initiativ til etablering av et uformelt nettverk for sekretariatene i regionrådene 

i vårt nærområde. Formålet er kompetanseutvikling gjennom erfaringsutveksling.  
 

Aktuelle saker i 2021 

Koronapandemien fortsatte langt inn i 2021 og fire av årets seks styremøter ble gjennomført 

digitalt (Teams). De viktigste sakene i 2021: 



 

 

 

• Oppfølging av Koronapandemien 

• Formell opprettelse av SNR IPR i henhold til Kommunelovens §18 

• Innspill til Vikens handlingsplan for samferdsel 

• Eierstrategi for de interkommunale selskapene ROAF, NRBR, NRV og NRA 

• Innspill til prosess for lokalisering av ny politihøyskole 

• Innspill til prosess for lokalisering av «Campus Romerike» for OsloMet 

• Politisk oppfølging av Stortingsvalget 

• Orientering om initiativ til hurtig togforbindelse Oslo-Stockholm 

• Vurdering av konsekvenser ved eventuell oppløsning av Viken 

• Oppfølging av rapport om leirskredet i Gjerdrum 

• Koronapandemiens betydning for kollektivtilbudet i 2022 

• Vikens investeringsbudsjett for Romerike i 2022  

• Innspill til Stortingets høring om kommuneproposisjonen 
 

Regnskap og resultat for 2021 

Samarbeidsrådets årsregnskap viser et merforbruk på 63 027 kr i 2021. Egenkapitalen per 

31.12.2021 er 1 494 793 kr. Det ble innkrevet kontingent fra medlemskommunene i 2021.  

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

finansielle stilling og resultat. Selskapets likvide stilling vurderes som god. 

Revisors arbeid med SNRs regnskap for 2021 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 31.12.2021 én ansatt. 
 

Likestilling 

Selskapet har pr 31.12.2021 en mannlig ansatt.  
 

Miljørapportering 

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 

 
Lillestrøm, 14.06.2022 
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Samarbeidsrådet for Nedre Romerike IPR 

Jørgen Vik 

Styreleder 

 


