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Kommunevåpen og ordførerkjede
Tor Øyvind Skeiseid og Åslaug Nyhamn innledet og informerte om kommunevåpen og
ordførerkjede.
Prosjektgruppa drøftet hvordan det videre arbeidet med valg av kommunevåpen og
ordførerkjede bør legges opp og hvilke premisser som skal legges til grunn for arbeidet.
Diskusjonen dreide seg i hovedsak om hvorvidt dagens byvåpen for Stavanger bør
videreføres for nye Stavanger eller om det bør utarbeides et helt nytt kommunevåpen.
Av fordeler og muligheter ved videreføring av Stavangers byvåpen ble blant annet
følgende nevnt:
-

Økonomi – det koster mer å bytte kommunevåpen enn å videreføre et som
allerede er i bruk.
Alle dagens tre kommunevåpen er veldig fine. Vi må ikke ende opp med et
dårligere kommunevåpen enn de vi har i dag.

-

Stavanger sitt byvåpen er allerede godt kjent både i og utenfor landet. Ved å
videreføre byvåpenet tar vi med oss et godt omdømme.
Ønske om å videreføre alle de tre kommunevåpnene, knytte Rennesøy og
Finnøy sine til aktuelle kommunedeler og å vise dem i ordførerkjedet.
Det er trygt å velge Stavanger sitt byvåpen videre.
Byvåpenet kan videreføres, men fornyes og forenkles for å markere et skille.
Den nye kommunen kan markeres på andre måter enn gjennom et nytt
kommunevåpen.

Det ble også nevnt en del fordeler, muligheter og forutsetninger ved utarbeidelse av et
helt nytt kommunevåpen:
-

Nytt kommunevåpen vil bidra til å markere et skille.
Forventninger om at man skal gjøre noe nytt sammen. Det bør også gjenspeiles
i kommunevåpenet.
Må bygge på det vi alle har felles. Sjøen, middelalderhistorien, næringsgrunnlag
el.
Et nytt kommunevåpen må være bra, utarbeides av profesjonelle.
Dersom kommunevåpenet til Stavanger uansett må fornyes/forenkles, er veien
kortere til å lage et nytt. Den naturlige anledningen til å gjøre det er nå.
Spennende å se hvordan kommunevåpen skaper engasjement andre steder.
Videreført bruk av tre forskjellige våpen kan virke forvirrende. Eksisterende
kommune-/byvåpen vil uansett være en del av vår historie.
Viktig å lytte til Rennesøy og Finnøy i dette spørsmålet.

Uansett standpunkt, ble det understreket at det kommunevåpenet som velges nå må
«stå seg» framover.

Prosjektgruppa kom ikke til enighet om en felles anbefaling til fellesnemnda. Det ble
votert over følgende innstillinger, som alle vil bli videresendt til fellesnemnda:
Hovedforslag (6 stemmer)
Prosjektgruppen anbefaler at det startes en prosess med å utforme nytt kommunevåpen
for Stavanger kommune. Kommunevåpenet skal ta utgangspunkt i og formidle felles
historie. Kommunevåpenet skal utformes av profesjonelle. Prosjektgruppen anbefaler at
murkronen videreføres.
Ordførerkjedet, utgangspunkt i Stavanger sitt kjede. Dagens tre kommunevåpen skal
inngå i kjedet med nytt kommunevåpen i midten.

Alternativt forslag fra Torfinn Ingeborgrud (1 stemme)
Prosjektgruppa anbefaler at en starter en prosess med tanke på å fornye Stavanger sitt
kommunevåpen med justerte farger og en enklere strek. Endringen skal markere den
nye kommunen som trer i kraft 01.01.2020.
Ordførerkjede: Kommunevåpnene fra Rennesøy og Finnøy føyes til i kjedet.
Rennesøy og Finnøy sine kommunevåpen brukes videre i kommunedelsutvalgene.

Alternativt forslag fra Christian Wedler (1 stemme)
Stavanger kommunes byvåpen videreføres som kommunevåpen for nye Stavanger.
Ordførerkjedet fra Stavanger videreføres, men dagens kommunevåpen til Rennesøy og
Finnøy festes på skuldrene til dagens kjede.
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Involvering
Tor Brynjar Welander informerte om de felles medvirkningstiltakene som er under
planlegging.
Temaliste til innbyggerundersøkelse ble sendt ut før møtet. Prosjektgruppa mener at
spørsmålene er gode, men foreslår at det legges til et ekstra spørsmål om hva
kommunevåpenet betyr for folk.
Telemarksforskning skal gjennomføre et scenarieprosjekt med tre samlinger. De
politiske prosjektene bes stille med tre deltakere i hver samling. Deltakelse fra prosjekt
for symboler, identitet og felles kultur vil bli fordelt mellom medlemmene i gruppa.

Neste møte: 17. september kl. 18.00-20.00 på Rennesøy.

