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

20. november 2017, 18:00 – 21:00

Sted:

Hurum 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)

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)
Nina Ekren Holmen (H, Asker), Abdirahman
Abdulkadir Mohammed (Ap, Asker),

Forfall:

På dagsorden:
-

Gjennomføringsplan for utvalgets mandat
Oppfølging av identitetsarbeidet fra Sem Gjestegård
Prosess for utarbeidelse av nytt kommunevåpen
Kulturarrangementer 2018
Tilskuddsordning for identitetsbygging 2018
Opplegg for studietur
Innkomne forslag
Eventuelt

Gjennomføringsplan for utvalgets mandat
Leder gjennomgikk foreløpig status for gjennomføringsplanen og mandatet
Oppfølging av identitetsarbeidet fra Sem Gjestegård
Medlemmene oppsummerte erfaringer fra felles seminar 21. september. Utvalget
ble eninge om å anbefalle ovenfor fellesnemnda at at fellesnemnda og utvalget
jobber videre med identitetsarbeidet på kommende seminar i januar/februar 2018.
Prosess for utarbeidelse av nytt kommunevåpen
Prosjektleder for kommunikasjon, Martin Hafsahl, presenterte forslag til prosess for
utarbeidesle av nytt kommunevåpen. Utvalget sluttet seg til forslaget og ble enige
om at prosessen presenteres for fellesnemnda i dialogmøte 15. desember.
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Kulturarrangementer 2018
Kulturrådgiver Hilde Wahl redegjorde for planlagte kulturarrangementer i 2018. Det
skal lages en digital, felles kulturkalender hvor aktører kan legge til arrangementer
i de tre kommunene. Kalenderen
Tilskuddsordning for identitetsbygging 2018
Det ble redegjort for planlagt sak til fellesnemnda om tilskuddsordninger for felles
kulturtilskudd i 2018. I saken foreslås det at det skal opprettes en særskilt
tilskuddsordning for felles kulturtiltak for de tre kommunene. I saken foreslås det at
det settes av 300 000 kroner til tilskudsordninger. Utvalget sluttet seg til saken.
Opplegg for studietur
Forlsag til program planlagt studietur med P2 og fellesenmdna til Lofoten 31. januar
– 2. februar ble presentert for utvalget. Utvalget sluttet seg til programmet.
Innkomne forslag
Bernt Bucher Johannessen presenterte forslag til ny sykkelsti i nye Asker kommune
(se vedlegg).
Christian Dyresen foreslo en ambisjon om at nye Asker kommune skal bli den beste
kommunen i Norge på demokrati.
Dato 22 november 2017
Alf Harald Holmboe
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