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Nye Asker fellesnemnda

Oppsummering - delprosjekt P2 Felles kultur, identitet og symboler
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Rådmannens forslag til
v e d t a k:
1.

Fellesnemnda tar innspillene til delprosjekt P2 Felles kultur,
identitet og symboler med i det videre arbeidet med å bygge nye
Asker kommune.
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1.

Sammendrag og konklusjon

Delprosjekt P2 Felles kultur, identitet og symboler (P2) har fått i oppdrag av
fellesnemnda å:
•
•
•

utarbeide en felles kultur- og aktivitetskalender for de tre kommunene
utarbeid kommunevåpen, ordførerkjede og andre symboler
være en merkevare- og kulturbygger for nye Asker kommune.

I løpet av siste halvåret i 2017 og første halvåret i 2018 har P2 gjennomført 8
møter, hvor 2 er i form av seminarer sammen med fellesnemnda. P2 har
oppsummert arbeidet i sitt møte i en egen sluttrapport som ligger vedlagt saken.
Rapporten gir en grundig redegjørelse for hvordan de har utført de ulike
oppgavene jfr. sitt mandat. I tillegg har utvalget samlet inn forslag til aktiviteter
og tiltak som har til hensikt å bygge en felles kultur i den nye kommunen.
Innspillene ligger vedlagt i sluttrapporten. P2 har også utarbeidet en egen
rapport for arbeid med visjon og verdier. Rapporten er vedlagt i saken.
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P2s forslag til oppfølging av deres arbeid er oppsummert under.
Ordførerkjede
P2 foreslår for fellesnemnda at det oppnevnes en komité bestående av
representanter fra folkevalgt ledelse og fra administrasjonen som får i oppdrag å
fremskaffe ordførerkjede for nye Asker kommune. Forslaget legges frem til
behandling i fellesnemnda.
Tilskuddsordning for felles kulturtiltak
P2 foreslår for fellesnemnda at tilskuddsordningen, inklusive kriterier, videreføres ut
2019.
Visjon og verdi:
P2 anbefaler at fellesnemnda igangsetter prosesser for å involvere og implementere
forslag til visjon, verdier og løfter for nye Asker.
Kommunale priser og stipender
P2 foreslår at det utarbeides et samlet dokument med oversikt over aktuelle
priser med formål og kriterier, som er egnet for oppnevning av folkevalgte
representanter til de respektive juryer. Kommunestyret i nye Asker oppnevner
disse etter valget og i løpet av oktober 2019.
Markeringen av overgangen til ny kommune:
P2 foreslår at det oppnevnes en arbeidsgruppe som består av folkevalgte
representanter, ansatte i administrasjonen, kunstnere, profesjonelle aktører og
organisasjoner som skal utarbeide forslag til selve markeringen av overgangen til
ny kommune.
Innkomne forslag:
P2 foreslår at innkomne forslag oversendes fellesnemnda uten vurdering fra
administrasjonen.
Innspill fra organisasjoner:
P2 foreslår at fellesnemnda tar med seg innspill og ideer fra dagsseminar for
profesjonelle kunstnere, utøvere og arrangører, 11. april 2018 på Villa Malla, og
overleverer disse til arbeidsutvalget for planlegging av arrangementer for selve
overgangen til ny kommune.
Utvalget anser sitt oppdrag i henhold til mandat som gjennomført.
3.

Tidligere behandling

Fellesnemnda vedtok mandat for delprosjekt P2 «Felles kultur, identitet og symboler»
i sitt møte 10. mars 2017 (sak 14/17). Videre ble arbeidsutvalget med følgende
medlemmer valgt i påfølgende møte 21. april 2017(sak 20/17):
•
•

Ragnhild M. Hartviken-Oksholen, Leder (Ap, Røyken)
Nina Ekren Holmen (H, Asker)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nina Sørsdal (H, Asker)
Thomas Hatten (Ap, Hurum)
Abdirahman Abdulkadir Mohammed (Ap, Asker)
Bernt Bucher Johanessen (V, Asker)
Elisabeth Holte-Schøyen (V, Røyken)
Liv Knatten (MDG, Asker)
Mildrid Unhjem Johansen (P, Asker)
Jostein Sjaavaag (Ap, Hurum)
Christian Dyresen (V, Hurum)
Martin Bertelsen (Sv, Hurum)

Utvalget har disponert 8 møter gjennom vår 2017 og høst 2018 til å gjennomføre
følgende mandat:
•
•
•

•

4.

Arbeidsutvalget skal være en merkevare- og kulturbygger for nye Asker
kommunes identitet:
Utarbeide felles kultur- og aktivitetsprogram for den nye kommunen i perioden
2018- 2020, samt bidra til gjennomføringen
Utarbeide kommunevåpen, ordførerkjede og eventuelle andre symboler.
Samordne lokale arrangementer i perioden – eksempelvis Tour of Norway
2017, Isfestivalen, Hurum Trebåtfestivalen, m.fl.
Rådmannens vurderinger

Rådmannen anbefaler fellesnemnda å ta innspillene fra delprosjekt P2 med i det
videre arbeidet med å bygge nye Asker kommune.

Lars Bjerke
rådmann
Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1.
2.
3.

Sluttrapport Utvalg for felles kultur identitet og symboler
Rapport for arbeidet med ny identitet i Asker – Vår visjon, verdier og
løfter
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