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Nye direktører til ledergruppa for nye Asker
Nye direktører er rekruttert etter en intern søknadsprosess blant de tre
nåværende ledergruppene i Hurum, Røyken og Asker.
Rekrutteringsfirmaet Amrop Delphi har bistått i rekrutteringen

Tillitsvalgte fra de tre kommunene har deltatt under hele prosessen
De fire nye direktørene er:
• Aud Hansen, direktør for velferd
• Ragnar Sand Fuglum, direktør for samfunnstjenester
• Kai Erik Lund, direktør for oppvekst
• Randi Sandli, direktør for økonomi
Direktørstillingen for medborgerskap er utlyst eksternt og vil trolig bli
besatt innen utgangen av juni måned.
Den nye ledergruppa tiltrer først 1. januar 2020, men vil nå starte med
planlegging og forberedelser til nye Asker
Direktørene skal ivareta nåværende lederoppgaver parallelt med
ansvaret for å tilrettelegge for nye Asker fram til 2020.
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Nye Askers lederprogram
Hovedmålet:
• Bygge felles identitet og kultur i den nye
kommunen hvor samspillet mellom ledere og
medarbeidere er sentralt i å lykkes med digitale
endringsprosesser.
Målgruppe:
Nye Askers samlede ledelse (ca. 300 personer)
Referanse for nasjonal modell:
• Direktorat for forvaltning og ikt (Difi) er med i et
samarbeid om nye Askers ledelsesprogram.
• Blir et referanseprogram i utviklingen av en ny
metodikk for lederskap i offentlig sektor.
KS gir et tilskudd på 2,1 millioner kroner til nye
Askers organisasjons- og lederutviklingsprogram.
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Finalister til kommunevåpen i nye Asker
Høyt engasjement:
Over 2 000 forslag
Over 90 000 visninger på facebook
Over 20 000 stemmer
Ca. 100 artikler i media
Juryen hadde bistand fra:
• Heraldisk fagkompetanse til utforming av kriterier
• profesjonell designkompetanse til justering, rentegning og
utvelgelse

Tre finalister:
• Plass 1 og 2 fra nettavstemning
• Plass 1 fra juryen
Finalistene behandles i fellesnemnda i juni

Møter 16. mai:
Gruppelederforum
• Orientering om prosess for kommunevåpen
• Kommende saker til fellesnemnda høsten 2018
• Felles kommunestyremøte 14. september
• Mulig strategiseminar for gruppelederne i nye Asker
• Sak: Avfall og gjenvinning i nye Asker (Behandles i fn)
• Sak: Landbruksfunksjon i nye Asker (Behandles i fn)
• Forslag til politisk organisering (fra P1)

Felles PSU:
• Orientering om Arbeidsgiver politisk plattform (A/P 2)
• Revidert omstillingsavtale som inkluderer selskapene
Fellesnemnda:
• Landbruksfunksjon i nye Asker
• Avfall og renovasjon i nye Asker
• Årshjul for budsjett og økonomiplan
• Regnskapsrapportering for 2017
• Ungdomsmedvirkning
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Politidirektoratet innstilling
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