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Invitasjon til SNF-dagen 2018 med LOKALT FOKUS I NY STORKOMMUNE som tema
Fra 1. januar 2020 er det Lillestrøm kommune som gjelder. Det har Stortinget bestemt. Ikke alle
er like begeistret, verken i Sørum, Fet eller Skedsmo som den nye storkommunen omfatter. Hva
skjer med tettstedene i de gamle kommunene? Hva skjer med mitt hjemsted, mitt nærmiljø og vil
kommunens tjenester bli bedre eller dårligere enn det vi er vant med. Hva med det lokale fokus?
Spørsmålene er mange og foreløpig er svarene få. En ting er sikkert: Det blir annerledes enn før.
SNF-dagen 2018, denne årlige møteplassen hvor næringslivet, politikere og kommunalt ansatte
har hatt anledning til å møte hverandre siden 2011, har Lokalt fokus i ny storkommune som
tema. Også i år inviteres næringslivet, partiene, kommunens politikere og administrasjon.
Torsdag 8. november kl. 1130 starter konferansen på Misjonshuset, Sørumsand, med en enkel
lunsj før styreleder i SNF, Steinar Gravås, foretar åpning kl. 1200.
Hva betyr lokalt fokus i en storkommune? Vi spør ordfører i Sørum, Marianne Grimstad
Hansen. Hun er positiv til det som skjer og sier spørsmålet er viktig.
Storkommunens utfordringer sett fra næringslivets side vil daglig leder i Fauna Eiendom,
Rasmus Os, si noe om. Hans firma har opplevd at overordnede retningslinjer og organ slett ikke
er opptatt av lokalt fokus som lokale politikere er.
Hva betyr storkommunen for en lokal bank? Vi spør banksjef Tor-Erik Palmyr, Blaker
Sparebank. Denne lokale sparebanken har et sterkt lokalt fokus og vil gjerne arbeide sammen
med det lokale næringslivet.
Også nabokommunen Aurskog-Høland opplever at lokalt fokus ikke verdsettes av overordnede
organ, som for eksempel Fylkesmannen i Akershus. Lokaldemokratiet settes til side av
regionale og nasjonale føringer. Er lokal utvikling mulig? Vi spør ordfører i Aurskog-Høland,
Roger Evjen.
Siste programpost er en politisk debatt med temaet Vil sentralisering true et spredt, lokalt
fokus i storkommunen? Til den debatten er 8 nye partilag i Lillestrøm kommune invitert. Ikke
alle kommer, men debatt blir det. For mange vil gjerne delta.
Ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen avslutter og oppsummerer SNF-dagen 2018.
Konferansen varer fram til ca. kl. 1530. Påmelding innen 5. november til post@sorumforum.no.
Velkommen til SNF-dagen 2018!
Vennlig hilsen
Sørum Næringsforum
Gunnar Apeland
Daglig leder

