Møtebok
Delprosjekt:

P2 - Felles kultur, identitet og symboler

Dato/tid:

8. juni 2017, 18:00 – 21:00

Sted:

Asker rådhus

Deltagere:

Ragnhild M. Hartviksen - Oksholen (leder) (Ap, Røyken), Nina Ekren Holmen
(H, Asker), Nina Sørsdal (H, Røyken), Thomas Hatten (Ap, Hurum),
Abdirahman Abdulkadir Mohammed (Ap, Asker), 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 Sørlie (kultursjef) Roar Lindberg
(kulturskolerektor), Vibeke Lindeberg Sand (rådgiver kommunikasjon)

På dagsorden:
•
•
•
•
•
•

Presentasjon av deltakerne (Bakgrunn, kompetanse og forventninger)
Intensjonsavtale og prosjektmandat
Organisering av arbeidet (utvalgets møter, arbeidsform)
Presentasjon av de tre kulturkommunene
Temaer til neste møte
Eventuelt

Presentasjonsrunde med forventninger
Leder av utvalget ønsket velkommen og deltagerne presenterte seg med navn,
bakgrunn og sine forventninger til arbeidsutvalget.
Status for sammenslåingsprosessen
Administrasjonen orienterte utvalget om status for arbeidet med å bygge nye Asker
med henvisning til intensjonsavtalen, hvordan sammenslåingsprosessen styres og
organiseres i politiske-, delpolitiske og administrative delprosjekter i til sammen 16
ulike delprosjekter
Gjennomgang av prosjektmandat, gjennomføringsplan og involveringsplan
Administrasjonen orienterte om delprosjektets mandat, prosjektplan, involveringsog medvirkningsplan, samt møteplan og fellesnemndas vedtatte prinsipper for
arbeidsutvalgene.

Agenda neste møte
Det ble ytret ønske om at møtene i P2 holdes i de tre kommunene på omgang.
Neste møte, tirsdag 15. august.
Administrasjonen vil legge frem forslag til gjennomføringsplan for arbeidet
Eventuelt
Bernt Bucher Johannessen (V) ba om at møtene skulle rulleres mellom de tre
kommunene.
Dato 9 juni 2017
Alf Harald Holmboe

Asker kommune

Side 2

Møtebok
Delprosjekt:

P2 - Felles kultur, identitet og symboler

Dato/tid:

15.august 2017, 18.00 – 21.00

Sted:

Røyken rådhus

Deltagere:

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

Til stede fra
administrasjonen:

Tuss Benum (direktør) Alf Harald Holmboe (programledelsen),
Vibeke Lindeberg Sand (rådgiver kommunikasjon) Barbara deHaan
(kultursjef) Anne Berit Sørlie (kultursjef) Roar Lindberg
(kulturskolerektor) Hilde Wahl (rådgiver)

Forfall:

Thomas Hatten (Ap, Hurum), Mildrid Unhjem Johansen (P, Asker),

På dagsorden:
Agenda for møte:
1. Velkommen til Røyken og gjennomgang av dagsorden for møtet v/leder
2. En innføring i gamle og nye kommunevåpen v/advokat Hans Cappelen, Norsk
Heraldisk Forening.
3. Plan for gjennomføringen av utvalgets oppdrag
4. Arbeid med felles kultur- og aktivitetsprogram 2018
5. Innkommende forslag
6. Eventuelt
Gjennomgang fra forrige møte
Leder av utvalget gjennomgikk møteagenda og status siden forrige møte.
Foredrag om kommunevåpen v/advokat Hans Cappelen
Hans Cappelen, leder av Norsk Heraldisk Forening, presenterte retningslinjer og
prinsipper for norske kommunevåpen gjennom tider
Gjennomgang av prosjektmandat, gjennomføringsplan og involveringsplan
Leder la frem forslag til gjennomføringsplan for utvalgets mandat og for de fem
resterende møtene.
• Prosess for utarbeidelse av forslag til visjon og verdier
• Informasjon og planlegging av prosess for gjennomføring av utarbeidelse
av kommunevåpen og øvrige symboler
• Presentasjon av allerede planlagte kulturarrangementer i de tre
kommunene, og forslag til samkjøring av fellesarrangementer.

Arbeidet med felles kultur- og aktivitetsprogram
Presentasjon av allerede planlagte kulturarrangementer i de tre kommunene, og
forslag til samkjøring av fellesarrangementer. Prosjektmedarbeider Hilde Wahl
presenterte plan for gjennomføring og koordinering av Kulturfestivalen,
Trebåtfestivalen mm.

Innkommende forslag

Nina Holmen presenterte forslag til nasjonal turistveg langs fjorden i nye Asker (se
vedlagt presentasjon).
Agenda neste møte
Neste møte blir et fellesmøte med fellesnemnda for oppstart av prosess for
utarbeidelse av visjon og verdier for nye Asker
Dato 18. august. 2017
Alf Harald Holmboe

Asker kommune
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Møtebok
Delprosjekt:
Dato/tid:

P2 – Felles kultur, identitet og symboler
21.september 14.30 – 21.00

Sted:

Sem gjestegård

Deltagere:

Ragnhild M. Hartviksen - Oksholen (leder) (Ap, Røyken), Nina
Sørsdal (H, Røyken), Thomas Hatten (Ap, Hurum), Abdirahman,
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)
Lene W. Conradi (leder fn, H, Asker), Ivar Granum (nestleder fn,
Ap, Hurum), Leif F. Onarheim (H, Asker), Marianne Riis Rasmussen
(Ap, Asker), Børre Pettersen (Ap, Røyken), Monica Vee Bratlie (H,
Hurum), Heidi Sorknes (H, Hurum), Lasse Thue (Vara fn, V,
Røyken)

Til stede fra
administrasjonen:

Lars Bjerke (rådmann) Tuss Benum (direktør) Alf Harald Holmboe
(programledelsen), Martin Hafsahl (rådgiver kommunikasjon)
Barbara deHaan (kultursjef) Anne Berit Sørlie (kultursjef) Roar
Lindberg (kulturskolerektor) Hilde Wahl (rådgiver), Kristine
Andenæs (rådgiver)

Forfall :

Nina Holmen (H, P2), Rebekka Borsch (V, Røyken), Abdulkadir
Mohammed (Ap, Asker)

På dagsorden, felles seminar med fellesnemnda og medlemmer ev P2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tema: Felles kultur og identitet for nye Asker
Foredragsholder og fasilitator: Ingebrigt Steen Jensen
Velkommen v/leder av Fellesnemnda Lene Conradi
Hvorfor er identitet viktig?
Gruppearbeid og plenum
18.00 Middag i spisesalen
Gruppearbeid og plenum
Veien videre
21.00 Takk for i dag og veien videre v/leder av utvalg for felles kultur

Introduksjon til arbeidet med visjon og verdier
Leder av fellesnemnda Lene Conradi ønsket velkommen til seminaret
Tuss Benum presenterte manadtet for P2:
1. Merkevare- og kulturbygger for nye Asker kommunes identitet

2. Utarbeide felles kultur- og aktivitetsprogram i perioden 2018 – 2020,
samt bidra til gjennomføringen
3. Utarbeide kommunevåpen, ordførerkjede og eventuelt andre symboler.
4. Vurdere kommunale priser (Kulturpris, Frivillighetspris,
Tilgjengelighetspris og Byggeskikkpris)
5. Samordne lokale arrangementer i perioden – eksempelvis Tour of
Norway, Isfestivalen, Hurum Trebåtfestival m. fl.
Foredrag om visjon- og verdiarbeid
Ingebrigt Steen Jensen og Jon Fredø fra Alle Gutta, holdt et foredrag om hvordan
man jobber med å utforme visjon og verdier for virksomheter, med utgangspunkt i
deres arbeid over mange år med ulike firma og offentlige virksomheter. De
introduserte gruppearbeidet med tema: hvordan jobbe med kultur, identitet og
symboler.
Gruppearbeid
Deltakerne ble delt inn i grupper og arbeidet med å tydliggjøre trekk ved identiteten
i dag hvilke personlighetsegenskaper som vil være relevante å tydeliggjøre for
innbyggere i nye Asker.
Plenum
Gruppene la frem sine innspill og refleksjoner
Oppsummert
Det fremkom forslag til foreløpige verdier for nye Asker som kunne være aktuelle
for det fremtidige arbeidet med visjon, mål og verdier. Det ble lagt vekt at
interssenter måtte defineres ansatte, frivillige organisasjoner, næringsliv mm) og
inviteres inn i arbeidet. Dermed anses forslag til verdier å kun være foreløpige.
P2 vil jobbe videre med oppdraget og koordinere dette med øvrig verdiarbeid som
gjøres i kommunpeplangruppene.
Seminaret anses som starten på et arbeid som skal viderføres. Neste anledning vil
være et felles seminar 31.januar – 2.februar 2018.
22. september 2017
Alf Harald Holmboe

Asker kommune
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Møtebok
Delprosjekt:
Dato/tid:

P2 – Felles kultur, identitet og symboler
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 Sørlie (kultursjef) Roar
Lindberg (kulturskolerektor), Martin Hafsahl (Prosjektleder for
kommunikasjon nye Asker), Hilde Wahl (rådgiver)

Forfall:

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

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.
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 blir å finne på nettstedet https://aktiviasker.no
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

Asker kommune

Side 2

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

31. januar – 2. februar 2018

Sted:

Lofoten

Deltagere:

Ragnhild M. Hartviksen - Oksholen (leder
P2), Nina Ekren Holmen (P2), Nina Sørsdal
(P2), Thomas Hatten (P2), Abdirahman
Abdulkadir Mohammed (P2), Bernt Bucher
Johannessen (P2), Elisabeth HolterSchøyen (P2), Liv Knatten (P2), Mildrid
Unhjem Johansen (P2), Jostein Sjaavaag
(P2), Christian Dyresen (P2), Martin
Berthelsen (P2)
Lene Conradi (leder fn), Ivar Granum
(nestleder fn), Håvard Vestgren (medlem
fn), Leif Frode Onarheim (medlem fn),
Marianne Riis Rasmussen (medlem fn),
Monica Vee Bratlie (medlem fn), Heidi
Sorknes (medlem fn), Eva Noren Eriksen
(ordfører Røyken)

Til stede fra
administrasjonen:

Lars J. Tveit (Rådmann Hurum), Tuss
Benum (direktør) Alf Harald Holmboe
(programledelsen), Barbara deHaan
(kultursjef) Anne Berit Sørlie (kultursjef)
Roar Lindberg (kulturskolerektor), Hilde
Wahl (kulturrådgiver), Martin Hafsahl
(Kommunikasjonsrådgiver)

Forfall

Børre Pettersen(fn), Rebecka Borsch (fn),
Nina Sørsdal (P2)

Program:
Dag 1
•
•

Grovsortering og presentasjon kommunevåpen
Seminar visjon og verdier

Dag 2
• Innblikk i Lofoten som turistkommune:
• Foredrag om turistnæringen i Lofoten v/Visit Lofoten
• Nusfjord
• Vikingmuseet
• Henningsvær – Gallerihus Lofoten
Dag 3
• Internseminar om visjon og verdier
Asker kommune

Side 1

•

Hjemreise

Dag 1:
Grovsortering og presentasjon kommunevåpen

Gruppen gjennomgikk alle innkomne forslag og foretok en grovsortering/kategorisering av
forslagene.
Internseminar om visjon og verdier
Gruppen fortsatte arbeidet med å utarbeide felles verdier og visjon for nye Asker.
Seminaret ble ledet av leder for P2 Ragnhild M. Hartviksen – Oksholen og medlem
Elisabeth Holter - Schøyen (se vedlagt presentasjon).
Dag 2:
Innblikk i Lofoten som turistkommune
Tema for dag 2. var hvordan Lofoten arbeider for å være en attraktiv
turistkommune. Deltagerne fikk foredrag fra Visit Lofoten, dro på besøk hos
Nussfjord fiskevær, Vikingmuseet og Gallerihus Lofoten i Henningsvær (se
vedlegg).
Dag 3
Visjon og verdier
Arbeidet med visjon og verdier fortsatte. Elisabeth Holte Schøyen ledet og fasiliterte
seminaret og deltagerne delte seg inn i grupper. Gjennom arbeidet utarbeidet de
noen løfter den nye kommunen skal kunne love sine målgrupper. Videre jobbet
hver gruppe fram forslag til ny visjon for nye Asker.
Delprosjekt P2 ble enige med fellesnemnda at de jobber videre med grunnlaget på
seminaret og leverer sitt forslag til fellesnemnda i juni 2018.
Dato 3. februar 2018
Alf Harald Holmboe

Asker kommune

Side 2

Møtebok
Delprosjekt:

Delprosjekt P2 – Felles kultur, identitet og symboler

Dato/tid:

22. mars, 18:00 – 21:00

Sted:

Gårdsskolen i Spikkestad

Deltagere:

Ragnhild M. Hartviksen - Oksholen (leder) (Ap, Røyken), Nina
Sørsdal (H, Røyken), Elisabeth Holter-Schøyen (V, Røyken), 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),
Anne Berit Sørlie (kultursjef), Hilde Wahl (Kulturrådgiver Asker)

Forfall

Nina Ekren Holmen (H, Asker), Thomas Hatten (Ap, Hurum),
Abdirahman Abdulkadir Mohammed (Ap, Asker), Bernt Bucher
Johannessen (V, Asker), Liv Knatten (MDG, Asker),

Agenda:
Gårdsskolen i Spikkestad (Kjosveien 6a, 3430 Spikkestad)
Presentasjon av de 10 finalistene til kommunevåpen
Utvalget fikk se de ti finalistene som juryen har plukket ut til avstemning.
Status og oppsummering av arbeidet
Elisabeth Holter - Schøyen oppsummerte arbeide i Lofoten 31. januar – 2. februar
og veien videre (se vedlagt presentasjon)
Etterpå jobbet medlemmene videre med identitetsarbeidet.
Gjennomgang av støtte til kulturarrangement
Kulturrådgiver Hilde Wahl gjennomgikk søkerne som har fått støtte til
arrangementer for å bygge en felles kultur i nye Asker (sak 44/17)
Bokutgivelse
Nye Asker kommune har fått henvendelse fra Dinamo Forlag som ønsker å utgi en
bok i forbindelse med kommunesammenslåingen. Utvalget var positive til forslaget
og foreslo at fellesnemnda behandler saken 20. april.
Agenda neste møte
Administrasjonen fikk i oppdrag å oppsummere arbeidet så langt som det har
kommet, og utarbeide et skisse/utkast til utvalgets endelig leveranse for å være en
felles kulturbygger i nye Asker.
Dato 23. mars 2018
Alf Harald Holmboe

Møtebok
Delprosjekt:
Dato/tid:

P2 – Felles kultur, identitet og symboler
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 Sørlie (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.
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

Asker kommune

Side 2

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
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