Møtebok
Arbeidsområde/Prosjekt : Nye Asker delprosjekt P2, Felles kultur, identitet og symboler
Dato/tid:

16. april 2018, 18:00 – 21:00

Sted:

Asker rådhus

Deltagere:

Ragnhild M. Hartviksen - Oksholen (leder)
(Ap, Røyken), Nina Sørsdal (H, Røyken),
Thomas Hatten (Ap, Hurum), Bernt Bucher
Johannessen (V, Asker), Elisabeth Holter Schøyen (V, Røyken), Liv Knatten (MDG,
Asker), Mildrid Unhjem Johansen (P,
Asker), Jostein Sjaavaag (Ap, Hurum),
Christian Dyresen (V, Hurum), Martin
Berthelsen (Sv, Hurum), Nina Ekren
Holmen (H, Asker),

Til stede fra
administrasjonen:

Tuss Benum (direktør) Alf Harald Holmboe
(programledelsen), Barbara deHaan
(kultursjef) Anne Berit Sørli (kultursjef)
Roar Lindberg (kulturskolerektor), Martin
Hafsahl (Prosjektleder for kommunikasjon
nye Asker), Hilde Wahl (rådgiver)

Forfall:

Abdirahman Abdulkadir Mohammed (Ap,
Asker)

På dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velkommen
Ordførerkjede
Møtebøker for P2
Visjon og verdier – endelig forslag og anbefaling om delrapport
Status kommunevåpen
Kommunale priser
Innkomne forslag
Plan for siste møte 28.mai
Eventuelt

Gjennomgang av dagens agenda
Leder hadde en kort oppsummering fra forrige møte og gikk gjennom dagens
agenda.
Ordførerkjede
Direktør Tuss Benum orienterte om prosess for ordførerkjede (se vedlagt
presentasjon). Gullsmed Lars Hellmann hadde en kort presentasjon om hvordan
man kan lage et ordførerkjede; tidsperspektiv, utforming, materialer m.m.
Administrasjonen ble bedt om å utarbeide et dokument med forslag til prosess til
neste møte. Forslaget vil inngå i P2’s samlede rapport til fellesnemnda.
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Møtebøker
Deltagerne gjennomgikk møtebøkene for de foregående møtene. Administrasjonen
ber om rask tilbakemelding på eventuelle rettelser. Møtebøkene vil publiseres på
nettsiden til delprosjektet på www.nyeAsker.no
Visjon og verdier – endelig forslag og anbefaling om delrapport
Medlemmene fikk utdelt utkast til en rapport som oppsummerer arbeidet med
visjon og verdier, som skal oversendes fellesnemnda. Medlemmene skal gi
eventuelle innspill innen 30. april. Nytt – og bearbeidet forslag legges frem på neste
møte 28. mai.
Status kommunevåpen
Det ble gitt en status for prosessen med kommunevåpen. Juryen har plukket ut 10
ideer som er blitt videreutviklet av et designbyrå, og forslagene ligger nå til
avstemming for alle på hjemmesidene til nye Asker. Administrasjonen har
oversendt forespørsel til fylkesmannen angående fellesnemndas myndighet til å
kunne ta endelig beslutning om nye Askers kommunevåpen.
Kommunale priser
Det ble gitt en orientering kommunale priser – og stipend i Hurum, Røyken og
Asker kommuner. Utvalget ga innspill til hvilke priser som er særlig relevante for ny
kommune – og at retningslinjer, oppnevning av jury, selve prisen, samt hvem som
overrekker prisen, bør vurderes av nytt kommunestyre (se vedlagt presentasjon).
Administrasjonen vil utarbeide et notat med forslag til prosess basert på
innspillene. Notatet inngår i P2’s sluttrapport og behandles i møtet 28.mai.
Eventuelt
Administrasjonen orienterte om dialogmøte for priofesjonelle kulturaktører i Hurum,
Røyken og Asker, på Villa Malla 12. april 2018. Hensikten var å utfordre og
etterspørre hvordan deltakerne kan bidra til å forstreke den kulturelle identiteten og
omdømme for nye Asker.
Folkevalgte fra Nye Stavanger kommune kommer på besøk til nye Asker 17. april.
for å høre om deres arbeid med å bygge nye Asker. Leder for P2 skal orientere om
arbeidet til P2.
Plan for siste møte 28.mai
Neste møte 28. mai utvides. Ny tid er 16:00 – 21:00
Forslag til notat om visjon og verdier, basert på nye innspill sluttføres.
Forslag til notat om kulturpriser i nye Asker sluttføres.
Forslag til sluttrapport presenteres.
Dato 16. april 2018
Alf Harald Holmboe
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