Møtebok
Delprosjekt:

P2 – Felles kultur, identitet og symboler

Dato/tid:

28. mai 2018, 16:00 – 21:00

Sted:

Asker rådhus

Deltagere:

Ragnhild M. Hartviksen - Oksholen (leder) (Ap, Røyken), Nina
Sørsdal (H, Røyken), Mildrid Unhjem Johansen (P, Asker), Jostein
Sjaavaag (Ap, Hurum), Christian Dyresen (V, Hurum), Martin
Berthelsen (Sv, Hurum), Nina Ekren Holmen (H, Asker), Liv
Knatten (MDG, Asker), Abdirahman Abdulkadir Mohammed (Ap,
Asker)

Til stede fra
administrasjonen:

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

Forfall:

Bernt Bucher Johannessen (V, Asker), Elisabeth Holter-Schøyen (V,
Røyken), Thomas Hatten (Ap, Hurum)

På dagsorden:
1. Gjennomgang av siste forslag til visjon og verdier for nye Asker kommune
2. Gjennomgang av endelig rapport med fra P2’s arbeid med forslag til
fellesnemnda.
3. Innkomne forslag
4. Gjennomgang av møtebøker
5. Eventuelt
Dagens agenda og veien videre
Leder gjennomgikk agenda for dagens møte. Leder skal presentere utvalgets arbeid
i henhold til mandat, 21. juni 2018. Leder vil foreslå for fellesnemnda at selve
sluttrapporten, som oppsummerer alle forslag fra delprosjektet, behandles av
fellesnemnda 31. august 2018.
Forslag til visjon og verdier for nye Asker kommune
Henning Andersen og Ida Spjelkavik fra Dinamo AS presenterte forslag til rapport
om visjon og verdier basert på arbeidet til delprosjektet. Utkast til rapport var
sendt ut til medlemmene i forkant av møte (se vedlegg).
Dinamo innarbeider medlemmenes innspill i rapporten. Rapporten blir sendt ut til
siste gjennomlesning før den oversendes fellesnemnda.
Endelig rapport med fra P2’s arbeid med forslag til fellesnemnda.
Medlemmene gjennomgikk forslag til sluttrapport, som medlemmene fikk tilsendt i
forkant av møtet, og kom med innspill som ble innarbeidet i rapporten.

Sluttrapporten er en gjennomgang av arbeidet som utvalget har gjort, i henhold til
P2s mandat.
Innkomne forslag
Medlem Bernt Bucher Johannessen har sendt inn forslag om at det lages en egen
miljøpris i nye Asker.
Martin Berthelsen foreslår at det lages en «Reisefører til fortiden» med beskrivelser
og oversikt over fornminner og historiske steder i nye Asker kommune.
Reiseføreren lages i et format som er enkel å ha med seg – lommeformat.
Godkjenning av samtlige møtebøker
Deltagerne gjennomgikk møtebøkene for de foregående møtene. Godkjente
møtebøker blir publisert på nettsidene til delprosjektet på www.nyeAsker.no

, og lagt ved sluttrapporten som overleveres fellesnemnda.
Eventuelt
Følgende innspill oversendes fellesnemnda angående valg av nytt kommunevåpen
(se vedlegg):
«Når juryens arbeid nå er over og finalistene plukket ut, opplever P2s
medlemmer at FN står fritt til å vurdere finalistene likestilt.
Medlemmene anmoder i den sammenheng fellesnemnda å veie folkets
stemmer tyngst. Som medlem av juryen, avstår leder fra
anmodningen.»
Dato 28. mai 2018
Alf Harald Holmboe

Asker kommune
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