Møtebok
Arbeidsområde/Prosjekt: Nye Asker 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), Martin Hafsahl
(rådgiver kommunikasjon) Barbara deHaan
(kultursjef) Anne Berit Sørli (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

Asker kommune

Side 1

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
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