Referat fra møte i DP 7.2 Identitet og
Symboler
Til: Hans Peder Pedersen, Tonni Nylund, Eli-Ann Andreassen, Åsta Sortland, Alf Rørbakk,
Arve Svestad, Christel Nyheim
Kopi til:
Hogne Eidissen, Lena Hansson, postmottak Tranøy, Tore Jan Gjerpe, Alf
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Fra:
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Saksnr./Arkivkode

Sted
Lenvik rådhus

Dato: 11.11.2017

Tilstede
Åsta Sortland, Hans
Peder Pedersen,
Tonni Nylund, EliAnn Andreassen
Jensen, Alf Rørbakk
Arve Svestad,

Forfall

Referent
Åsta Sortland

Andre møtende
Under sak
Chistel Nyheim, ID Hele møtet
Design

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
2

Kommunevåpen:
Det er kommet 142 forslag til kommunevåpen for nye
Senjakommune.
Gruppa gikk igjennom alle forslag, basert på
evalueringskriteriene som ble lagt til grunn i ide-konkurransen.
Evalueringskriterier:
Det nye symbolet for Senja kommune skal være
relevant/karakteristisk/typisk for liv og virksomhet i det
området som nå blir en ny kommune, eller at det minner om
tradisjoner herfra knyttet til natur eller kultur.
Skal følge hovedregler for kommunevåpen, eller kunne
tilpasses til disse (forenkles og stillisers).

Oppfølging
Ansvar/frist

Gruppa vurderer de innkomne forslage ut i fra ideen/symbolet,
ikke ut fra hvor gjennomarbeidede de er.
Gruppa mener at ideer der symbolikken kun handler om fire
enheter som blir til en ikke er aktuelle. Innkomne forslag med
ett av de fire eksisterende kommunevåpnen, eller de fire i
kombinasjon ble også vurdert som ikke akutelle. Dette da
gruppa mener det er vikig å finne et nytt symbol for den nye
kommunen.
Gruppa har valgt ut 5 forslag/ideer, som symboliserer
følgende tematikk, disse premieres.
Utvalgte forslag/ider (ikke i prioritert rekkefølge):
Ørn med fisk i klørne (nr 51)
Nordlys (nr 79)
Terner mot fjell (53)
Fjell og hav (nr 6)
Fisk (nr 101 og 105), fra skole.
Det ble også valgt ut et reserveforslag, dersom et av de
overnevnte ikke kan brukes (regler for kommunevåpen).
Valgene er gjort ut fra tematikken/symbolikken i forslaget.
Det er ideen som premieres.

Veien videre:
Christel fra ID Design jobber frem de fem utvalgte ideen,
i henhold til reglene for kommunevåpen (dialog med
Riksarkivet).
Forslagene presenteres i møte på Skaland, torsdag 4.januar kl
9.30.

Christel

Arve har avtalt oppslag i Folkebladet, der de 5 forslagene vises
frem med sms-avstemng for publikum.
Arve

Neste møte i Fellesnemnda er 21.februrar, da skal alle forslag
premieres, og arbeidsgruppa skal levere sin innstilling til
Fellesnemda.

Neste møte i Arbeidsgruppa:
Torsdag 4.januar på Skaland kl 9.30

Arbeidsgruppa

