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1. Innledning 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er et interkommunalt politisk råd for kommunene Aurskog-

Høland, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. Det skal være et samordningsorgan for å ivareta, styrke 

og utvikle felles interesser på regionalt og nasjonalt nivå, og fremme samarbeid med Viken fylkeskommune 

og andre kommuneregioner.  

Virksomheten og samarbeidet i SNR skal hovedsakelig omhandle:  

A. Felles areal- og transportspørsmål 

B. Utvikling av næringsmiljøer 

C. Tilrettelegging av møteplasser og arenaer for erfaringsutveksling og en tydelig stemme fra Nedre 

Romerike 

 

Samarbeidsrådet i sin nåværende form ble formelt vedtatt opprettet i styremøtet 15. juni 2021 og 

samarbeidet er regulert i en samarbeidsavtale1. Andre sentrale styringsdokumenter for SNR er 

næringsstrategien for Nedre Romerike (juni 2017), en strategi som ble utarbeidet i et bredt samarbeid med 

næringsaktørene i regionen og Beredskapsavtalen (26.08.22) hvor kommunene har forpliktet seg til 

samarbeid om forebygging og håndtering av kriser og katastrofer.  

 

Sentrale oppgaver for SNR i 2023:  

• Følge og påvirke utviklingen i Viken og overgangen til Akershus f.o.m. 01.01.2024.  

• Konstituere nytt styre og lage nytt strategidokument etter kommunevalget høsten 2023 

• Få opp aktiviteten i de to faggruppene ATP-gruppa og næringsgruppa, med spesiell vekt på 

samarbeid omkring samferdsel og NTP, klima og miljø, og innsats med utgangspunkt i 

næringsstrategien til SNR.  

 

  

 
1 Samarbeidsavtalen ble vedtatt i alle kommunestyrene i perioden 23.11.2020-17.02.2021. Styret besluttet formelt å 
opprette SNR som Interkommunalt samarbeidsråd i styremøtet 15.06.2021, et møte som ble avholdt digitalt. 
Samarbeidsavtalen er ikke signert fysisk av ordførerne, men det legges til grunn at den gjelder med virkning fra 
vedtaket i styret 15.06.21.  
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2. Plan for 2023 på SNRs tre hovedinnsatsområder:  

A. Felles areal- og transportspørsmål 

Arbeidet på dette området gjennomføres hovedsakelig av og med faggruppen for areal- og transport. Planen 

her inneholder hovedelementene fra innsatsområdet. 

INNSATSOMRÅDE:  Oppfølging/innsats i 2023:  

 

1. Regionale samferdselsutfordringer, 

herunder 

a) kollektivtransport,  

 

b) næringstransport og privatbilisme  

 

og c) ATP-prosesser som er relevante 

for SNR 

Felles for alle: Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag 

som grunnlag for innsatsen på området  

a) Rutetilbud, tiltakspakke for grønn mobilitet på Nedre 
Romerike og baneløsning og kollektivtilbud i 
bybåndet 

b) Følge NTP-arbeidet tett og vurdere felles innspill i 
tråd med utviklingen i prosessen, godstransport vei 
og bane inkl. Oslo-Stockholm og privatbilisme  

c) Klimaendringer, arealregnskap, flom, overvann, 
kvikkleire og geoteknikk. Mulig Interreg-prosjekt med 
Värmland 

2. Fra Viken til Akershus Følge og utarbeide forslag til innspill til plangrunnlaget 

som forberedes av Viken til de nye fylkene 

Utvikle SNRs rolle i interkommunalt samarbeid for å løse 

utfordringer som går på tvers av nye fylkesgrenser 

3. Planarbeid i kommunene Bidra til erfaringsutveksling omkring arbeid med 

kommuneplan og mobilitetsstrategier/-planer 

Arrangere felles planforum for alle som jobber med plan i 

SNR-kommunene (september 2023) 

4. Osloregionens ATP-arbeid Delta i faggruppearbeidet og fagsamlinger i Osloregionen 

Formidle hovedtrekk og utvikling til SNR og vice versa på 

ATP-området 

5. Klima – tilpasning og krav Sette klimatilpasning på dagsorden i SNR og i 

kommunene og bidra til læring og kompetanseutveksling 

B. Utvikling av næringsmiljøer 

Arbeidet på dette området gjøres i samråd med SNRs næringsgruppe og med utgangspunkt i 

næringsstrategien fra 2017. To av de definerte målsettingene under «Ønsket tilstand» skal ifølge strategien 

nås innen 2025. Disse brukes som utgangspunkt for oppfølging og innsats i 2023.  
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Det er fortsatt gode forutsetninger for utvikling og vekst på Nedre Romerike, jf. Menons rapport om 

mulighetene i Viken: «Nøkkelen for vekst i verdiskaping på Nedre Romerike er å legge til rette for at 

produktive næringer kan vokse og etablere seg i regionen. Med en høyt utdannet arbeidsstyrke internt i 

regionen, er kompetansen til stede for at bedrifter innenfor IKT, teknisk tjenesteyting og andre produktive 

næringer kan vokse frem. I tillegg er det mulig å rekruttere spesialisert arbeidskraft fra Oslo dersom man 

klarer å skape attraktive arbeidsplasser.» 

INNSATSOMRÅDE:  Oppfølging/innsats i 2023: 

 

Kommunenes samhandling med 

næringslivet – og målet om at Nedre 

Romerike innen 2025 skal være et 

naturlig og relevant førstevalg for 

etablering av kunnskapsbasert 

næringsliv 

• SNR skal jobbe for å etablere arena for tettere dialog 

med næringslivet, i tråd med ambisjonene i 

næringsstrategien 

• Det skal tas grep for å utvikle tomtebank og 

næringsarealbank som kan publiseres på SNRs 

hjemmeside sammen med lenker til kommunene 

• Det skal jobbes for å se hvordan SNR kan tiltrekke ny 

virksomhet til regionen. Det generelle 

kunnskapsgrunnlaget på næringsområdet er 

oppdatert nylig i flere av kommunene, men dette kan 

utbygges med oppdatert informasjon fra for 

eksempel målrettede meglersøk for store 

virksomheter som skal flytte.   

• SNR-koordinator deltar i styringsgruppa for Levende 

sentrum-prosjektet i Lørenskog  

Innovasjon og entreprenørskap – og 

målet om at Nedre Romerike innen 

2025 skal ha et pulserende, godt 

utbygd innovasjonsnettverk i 2025 

• SNR skal samarbeide med etablerte nettverk, som for 

eksempel Batterinettverket til Kunnskapsbyen 

Lillestrøm, for å få oversikt over næringslivets ønsker 

og prioriteringer for innovasjon og entreprenørskap i 

regionen 

• Videreutvikle samarbeidet med OsloMet med sikte 

på god kobling mellom OsloMet og regionalt 

næringsliv 

• Samarbeide med NAV regionalt, Etablerertjenesten 

og Kunnskapsbyen Lillestrøm for å sikre god og 
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INNSATSOMRÅDE:  Oppfølging/innsats i 2023: 

 

oppdatert kunnskap om behovene og utfordringene 

for virksomheter i oppstarts- og vekstfasen.  

• Bli en sentral aktør i gjennomføringen av Start Up-

festivalen høsten 2023 

 

 

C. Tilrettelegging av møteplasser og arenaer for erfaringsutveksling og en tydelig stemme fra Nedre 

Romerike: 

Arbeidet på området gjøres i hovedsak av koordinator i samråd med styret og kommunedirektørkollegiet.   

INNSATSOMRÅDE:  Oppfølging/innsats i 2023:  

 

1. Forholdet til Viken – Akershus -Delta aktivt i utviklingen av plangrunnlaget fra Viken til 

de nye fylkene 

- Markere regionens betydning for nye Akershus 

(befolkningsvekst, verdiskaping, samferdsel m.v.)  

2. Samarbeid med andre regionråd og 

partnere 

- Videreutvikle og forsterke samarbeidet med 

Gardermoregionen 

- Delta aktivt og posisjonere SNR i Osloregionen 

- Styrke og videreutvikle samarbeidet med andre 

kommuneregioner i Viken, også etter oppløsningen 

3. Kriminalitetsforebygging - Følge opp studieturen til København, med spesiell vekt 

på hvordan samarbeidet med politiet gjennom 

politirådene kan forsterkes og brukes mer systematisk til 

forebygging av gjeng- og ungdomskriminalitet  

4. Oslofjorden - Posisjonere Nedre Romerike i arbeidet med rensing av 

Oslofjorden gjennom tiltak i vannressursene på Nedre 

Romerike 

5. Eierstyring  - Bruke SNR som arena for å bidra til å dyktiggjøre 

kommunenes representantskapsmedlemmer i de 



 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
 

6 
 

INNSATSOMRÅDE:  Oppfølging/innsats i 2023:  

 

interkommunale selskapene, med sikte på god eierstyring 

av felles kommunale virksomheter i regionen. Herunder 

også vurdere gjennomgang/utredning av juridiske og 

andre beskrankninger for samarbeidsløsninger på tvers 

av kommuner og tjenesteområder 

6. Felles veteranarbeid - Koordinere og ta initiativ til felles aktiviteter for 

veteraner i samarbeid med kommunenes 

veterankontakter 

7. Informasjon og kommunikasjon Oppdatere og vedlikeholde SNRs hjemmeside, med 

publisering av referat fra styremøter, brev og annen 

ekstern kommunikasjon m.v.  

 

3. Organisasjon 

a) Organisering 

SNR er organisert med et styre som består av ordførerne for de fem medlemskommunene:  

− Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm og leder av SNR-styret 

− Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen og nestleder av SNR-styret 

− Gudbrand Kvaal, ordfører i Aurskog-Høland 

− Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog 

− Inge Hallgeir Solli, ordfører (fung.) i Nittedal 

Kommunedirektørkollegiet (KDK) består av de fem kommunenes kommunedirektører og er organisert som 

SNR-styret:  

− Trine Myrvold Wikstrøm, kommunedirektør i Lillestrøm og leder av KDK 

− Eivind Glemmestad, kommunedirektør i Rælingen og nestleder av KDK 

− Anne Kirsti Johnsen, kommunedirektør (fung.) i Aurskog-Høland 

− Ragnar Christoffersen, kommunedirektør i Lørenskog 

− Finn Christian Brevig, rådmann i Nittedal. Ny kommunedirektør fra 23. mars: Adelheid Buschmann 

Kristiansen 



 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
 

7 
 

b) Kort om medlemskommunene (med lenker)  

Aurskog-Høland ligger lengst øst og har grense mot Sverige. 17 938 innbyggere (SSB) fordelt på seks 

tettsteder; Bjørkelangen, Aurskog-Høland, Løken, Hemnes, Rømskog og Setskog. Totalt areal er på 1144 km2 

etter at Rømskog ble slått sammen med Aurskog-Høland fra og med 2020. 

Lillestrøm ligger sentralt på Nedre Romerike rent geografisk. Kommunen har 90 866 innbyggere (SSB) og er 

Norges 9. største kommune. Administrasjonssenteret Lillestrøm har bystatus. I tillegg er det 17 

tettsteder/bygder/bydeler i kommunen. Totalt areal er på 457 km2, etter kommunesammenslåingen mellom 

Skedsmo, Fet og Sørum (2020).   

Rælingen ligger sør-øst i regionen og har 19 479 innbyggere (SSB). Kommunesenteret er på Fjerdingby og det 

totale arealet i kommunen er på 72 km2. Kommunen preges av frodig natur og en 19 km lang strandlinje 

langs Nitelva og innsjøen Øyeren.  

Lørenskog er Norges raskest voksende kommune og har en befolkning på 46 531 innbyggere (SSB). 

Befolkningsveksten har ligget omkring 5 % årlig de siste årene. Totalt areal i kommune er 71 km2. Det meste 

av bebyggelsen ligger i den nordlige enden av kommunen, mot Oslo. 

Nittedal er den vestligste av SNR-kommunene og har 25 654 innbyggere (SSB). Kommunen har et totalt areal 

på 186 km2, som inkluderer tettstedene Rotnes, Åneby, Hakadal og Løvstad. Den er preget av mange små 

lokalsamfunn, jernbanen og riksvei 4.  

c) Møteplan for SNR-styret i 2023:  

Styremøte i Lørenskog 7. februar  

Felles formannskapsmøte for SNR med Viken 

FK i Lillestrøm 14. februar 

Styremøte i Rælingen 25. april 

Styremøte i Nittedal 13. juni 

Styremøte 19. september i Aurskog-Høland 

Styremøte 24. oktober i Lillestrøm 

Styremøte 12. desember i Lørenskog 

d) Sekretariatet  

Samarbeidet koordineres av en koordinator som er ansatt i Lørenskog kommune og har kontorplass 

på Lillestrøm rådhus:  

Nina Mosseby, tlf. 958 35 485 

ninmos@lorenskog.kommune.no eller snr@lorenskog.kommune.no  

Se også hjemmesiden til SNR: https://www.sfnr.no/  

https://www.aurskog-holand.kommune.no/
https://www.lillestrom.kommune.no/
https://www.ralingen.kommune.no/
https://www.lorenskog.kommune.no/
https://www.nittedal.kommune.no/
mailto:ninmos@lorenskog.kommune.no
mailto:snr@lorenskog.kommune.no
https://www.sfnr.no/
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4. Økonomi  

a) Budsjettforslag for Samarbeidsrådet for Nedre Romerike for 2023 

Budsjettet for SNR har vært uforandret gjennom flere år og har ligget på 1,5 mill. kroner. Det dekkes 

av det fem kommunene i form av en kontingent. SNRs vedtekter beskriver fordelingen av 

kontingenten slik; et fast beløp for alle kommunene og et beløp avhengig av innbyggertall i 

kommunene.  Det foreslås en moderat økning av budsjettet for 2023 - en økning på 250 000. En ren 

videreføring av dagens rammer vil ikke gi store muligheter for innsatser/tiltak, slik det bl.a. er 

foreslått på hhv. ATP- og næringsområdet. Forslaget innebærer ingen endring i kontingenten for 

medlemskommunene for 2023. Fordelingen gitt folketall 3. kvartal 2022 blir som følger:  

 Kommune 
Folketall  
3 kv. 22 

%-andel 
av total  Fast beløp  Variabel Totalt 

Lillestrøm 90866 45,3       150 000        339 952         489 952  

Rælingen 19479 9,7       150 000           72 876         222 876  

Nittedal 25654 12,8       150 000           95 978         245 978  

Lørenskog 46531 23,2       150 000        174 084         324 084  

Aurskog-Høland 17938 8,9       150 000           67 110         217 110  

Nedre Romerike 200468 100       750 000        750 000      1 500 000  

 

Slik ville fordelingen sett ut dersom det økte budsjettet skulle vært dekket med økt kontingent:  

Kommune 
Folketall 3. 
kv. 2022 

Andel av 
total Fast beløp Variabel Totalt 

Lillestrøm 90866 45,3 % 175000 396611 571611 

Rælingen 19479 9,7 % 175000 85022 260022 

Nittedal 25654 12,8 % 175000 111974 286974 

Lørenskog 46531 23,2 % 175000 203098 378098 

Aurskog-Høland 17938 8,9 % 175000 78296 253296 

Nedre Romerike 200468 100,0 % 875000 875000 1750000 

 

Lørenskog kommune fører regnskapet for SNR. Eventuelle overskytende midler føres inn på et fond. 

Ved inngangen til 2022 var fondet på om lag 1,4 mill. kroner. I 2022 ble budsjettet oversteget med 

om lag 325 000 kroner som ble belastet fondet. Merforbruket skyldes først og fremst kostnader til 

rekruttering av ny koordinator. Følgelig er fondet redusert til ca. 1,1 mill. kroner. Økningen i 

budsjettet for 2023 foreslås dekket med midler fra fondet.  

Utover fordeling til faste kostnader til lønn, kontor, reise/opphold og møtekostnader, foreslås 

midlene disponert slik: 
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Areal- og transport 

Viken FK forbereder plangrunnlaget for nye Akershus FK. Her inngår også areal- og transport, og det 

er ønskelig å etablere et felles kunnskapsgrunnlag for SNR for å sikre et godt felles utgangspunkt for 

SNRs innsats i disse prosessene. I dette ligger også en mulighet for å innhente et felles 

kunnskapsgrunnlag om samferdselsutfordringer i vår region. Det foreslås også å gjennomføre et 

felles planforum for de fem SNR-kommunene til høsten og må det settes av noe midler til.  

Det anslås et behov for 150 000 kroner for aktivitetene på dette området i 2023. 

Næringsarbeid  

På næringsområdet foreligger det godt kunnskapsgrunnlag i flere av kommunene. Her vil det derfor i 

første rekke være snakk om å samle dette og vurdere opp mot SNRs næringsarbeid. Det foreslås 

videre å etablere en arealbank over ledige/tilgjengelige næringsarealer i SNR-kommunene og dette 

arbeidet kan kreve noen ressurser. Videre kan det bli aktuelt med møter/workshops med 

næringslivet i regionen som ledd i revitalisering av oppfølgingen av næringsstrategien.  

Det anslås et behov for 150 000 kroner for aktivitetene på dette området i 2023. 

 

Aktiviteter i regi av Eierstyringssekretariatet (ESS) 

ESS koordineringsarbeid gjennomføres ofte under SNR-paraplyen. Aktiviteter i regi av ESS, slik som 

seminarer og møter foreslås dekket av SNRs budsjett. 

Sum 50.000.-. 

 

b) Foreløpig regnskap for 2022 

Foreløpig regnskap for 2022 viser et underskudd på 323 000 kr. Dette dekkes fra oppsparte 

fondsmidler, som per januar 2023 ligger på om lag 1,1 mill. kroner når regnskapet for 2022 er gjort 

opp. Overforbruket kan hovedsakelig forklares med stillingsutlysning og bruk av konsulent ved 

ansettelse av ny koordinator i 2022. Se ellers budsjettforslaget for redegjørelse om fondsmidlene.  


