Skiptvet, juni 2017

Oppfordring til innmelding i Lokalsamfunnsforeningen.
Lokalsamfunnsforeningen arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen deltar i
debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av
tvangssammenslåing av kommuner. Organisasjonen ble stiftet 7. september 2009.
Initiativet til Lokalsamfunnsforeningen ble tatt av en gruppe på syv ordførere fra alle partier som var
representert på stortinget i samarbeid med Jan Davidsen fra Fagforbundet.
Lokalsamfunnsforeningen er altså et resultat av et tverrpolitisk initiativ som fikk støtte fra 147
ordførere i alle partier. Samlet innbyggertall i disse kommunene er ca. 590.000. Foreningen
organiserer kommuner og frittstående organisasjoner og arbeider kontinuerlig med
kommunereformen.
Lokalsamfunnsforeningen har i dag et styre som ledes av Ole Gustav Narud i Åmodt kommune.
Svein Olav Agnalt i Skiptvet er nestleder.
Foreningen samarbeider blant annet tett med Fagforbundet, som også er representert i styret.
Lokalsamfunnsforeningen samarbeider med flere forskere på universiteter og høgskoler rundt om i
landet. Professor Bjarne Jensen er en særlig viktig samarbeidspartner. Han har tidligere vært
rådmann i Bergen og Kristiansand. Vi forsøker å holde medlemskommunene løpende orientert om
hva det for tiden arbeides med. Vi er også aktive på internett gjennom vår Facebook side.
https://www.facebook.com/Lokalsamfunnsforeningen/?fref=ts
Verving av nye medlemmer står høyt på agendaen for vår organisasjon. Medlemskontingenten i
Lokalsamfunnsforeningen er kr. 5.000.- pr. år. Vi samarbeider med Skiptvet kommune om
økonomiforvaltningen vår. Kontingenten innbetales til Skiptvet kommune som sender regning når
vedtak om innmelding foreligger.
Vi håper et medlemskap i Lokalsamfunnsforeningen kan være av interesse for din kommune?
Med vennlig hilsen
Lokalsamfunnsforeningen
Jan-Ivar Lorentzen (sekr.)
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Hei, og takk for praten.
Vedlagt finner du informasjon om Lokalsamfunnsforeningen. Du kan også besøke vår facebook‐side her;
https://www.facebook.com/Lokalsamfunnsforeningen/?fref=ts
Vi ønsker å enda flere kommuner som medlemmer slik at vi kan ha tyngde inn i debatten.
Det er viktig for oss at tvangsammenslåinger av kommuner, NAV‐reform og Politi‐reform ikke blir glemte saker inn
i valgkampen.
Vi er glad for at du vurderer å løfte et medlemskap opp som politisk sak i Søgne.
Vennlig hilsen
LOKALSAMFUNNSFORENINGEN
Jan‐Ivar Lorentzen
Mobil: 98463603

