Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

INNKALLING TIL STYREMØTE I SNR
Tid:
Sted:

Tirsdag 20. april. Kl. 09.00– 12.00
Teams

Sakskart

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjenning av Innkalling
Godkjenning av protokoll
Aurskog-Høland orienterer (10 min)
Vikens planprogram (45 min)
Jernbanelinje Oslo-Stockholm (10 min)
Pause

6.
7.
8.
9.

Gjensidige orienteringer (30 min)
SNR drift (10 min)
Opprettelse av SNR IPR (5 min)
Kriminalitetsbildet på Nedre Romerike (60 min)

-
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Sak 1. Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
- Innkallingen godkjennes

Sak 2. Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
- Protokollen for styremøtet 2.2.21 godkjennes

Sak 3. Aurskog-Høland orienterer (10 min)
Opprinnelig vertskommune for styremøtet orienterer om aktuelt fra sin kommune.
Forslag til vedtak:
- Tas til orientering

Sak 4. Vikens planprogram (45 min)
Fylkesrådet i Viken ønsker å benytte kommuneregionene for å ha politisk dialog og informere
lokalpolitisk nivå i prosessen med å utarbeide felles planprogram for de tre nye regionale planene for
Viken.
Viken ønsker å gi generell informasjon om prosessen med utarbeidelsen av planprogram og de tre
planene med informasjon om blant annet:
- Bakgrunn for arbeidet
- Organisering av arbeidet
- Fremdriftsplan
- Hvordan kommunene og Viken-samfunnet skal involveres
Fra Viken deltar Fylkesråd Siv Henriette Jacobsen og Bjørn Siem Knudsen.
Forslag til vedtak:
-

Innledningen tas til orientering

Sak 5. Jernbanelinje Oslo Stockholm (10 min)
SNR har tidligere fått utarbeidet en rapport om muligheter ved en toglinje Oslo-Stockholm. Stortinget
vedtok nylig at det skal utarbeides en mulighetsstudie om strekningen. SNR har jobbet aktivt med
saken og det bør vurderes om og hvordan SNR skal engasjere seg i saken videre.
Forslag til vedtak:
-
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Pause
Sak 6. Gjensidige orienteringer (30 min)
Styret gis anledning til å orientere om saker av felles interesse
•
Koronastatus - alle
•
Endringer i GRIP – Koordinator
•
Veteranhilsen – koordinator
•
Utvikling i flyttesaken om PHS – Ståle Grøtte
•
Status vedr OsloMet – Ståle Grøtte
•
Høring om NTP – Ståle Grøtte
Sak 7. SNR drift (10 min)
-

Regnskap
Regnskapet er revidert av RRI som ikke avdekket noen vesentlige feil eller avvik

-

Temaer for felles formannskapsmøter og styremøter fremover

Forslag til vedtak:
-

Styrets diskusjon om kommende temaer tas til etterretning
SNRs regnskap for 2020 godkjennes
Mindreforbruk i 2020 overføres til fond

Sak 8. Opprettelse av SNR IPR (5 min)
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) var opprettet som et samarbeid regulert av §27 i
daværende kommunelov. Denne paragrafen er ikke lenger en del av loven, og politiske
samarbeidsråd er nå regulert av §18 i kommuneloven. Ny kommunelov gjør det nødvendig med ny
samarbeidsavtale mellom de deltagende kommuner som erstatning for de tidligere vedtektene. I
hovedsak er det tilføyelsen av Interkommunalt politisk råd (IPR) i navnet som utgjør forskjellen fra
tidligere drift og praksis i SNR. Endringer i kommunestruktur gjenspeiles i ny samarbeidsavtale.
Alle kommunene i samarbeidet har nå vedtatt samarbeidsavtalen og den formelle overgangen fra et
§27 samarbeid til et §18 samarbeid kan foretas.
Forslag til vedtak:
-

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike IPR etableres som et interkommunalt politisk råd iht
Kommunelovens §18

-

Budsjettmidler, eiendeler, avtaler og alle andre forhold knyttet til SNR som et §27 selskap
overføres til SNR interkommunalt politisk råd

Sak 9. Kriminalitetsbilde på Nedre Romerike (60 min)
Kriminalitetsutfordringene i regionen er kommuneovergripende, og det har vært fremmet ønske fra
styret om en felles dialog om dette. Det blir to innledninger om temaet med rom for dialog i
etterkant;
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1. SLT koordinatorene på Nedre Romerike (10 min)
SLT orienterer om felles utfordringsbilde for kommunene i fellesskap. På vegne av SLT deltar
Inga Marit Bakken fra Lørenskog og Anja Øvrebø Brotnow fra Nittedal
2. Politiet (30 min)
- Status organisering og ressurser for Lillestrøm politistasjonsdistrikt snart 3 år etter
omorganisering v/ Terje Didriksen og Grethe Løland.
- KUBA – Kunnskapsbasert politiarbeid – Erfaringer med arbeidsmetodikken og
samarbeidet med kommunen v/ Grethe Løland og Trond Arve Øren.
Fra politiet stiller:
Leder for GDE Romerike - Terje Didriksen
Politistasjonssjef - Grethe Løland
Seksjonsleder nærpoliti - Trond Arve Øren
Seksjonsleder etterforskning - Bjørn Bratteng
Forslag til vedtak:
- Innledningene tas til orientering

