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PROTOKOLL 
 

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, 

9. juni 2021, i Arkivenes hus og digitalt  
 

 

TILSTEDE:  Tone M. Haugen (leder), Sigurd Eikje (f.o.m. sak 14/21), Alf 

Magne Grindhaug, Lisa Reime Helgeland (t.o.m. sak 15/21), Siv 

Kristin Egenes (vara), Beate Aasen Bøe (ansattes representant) 

og Tor Ingve Johannessen (daglig leder/referent) 

 

FORFALL: Ingen  

 

MØTET SATT:   kl. 09:00 

 

Saksliste 

11/21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 17.03.2021 

12/21 Melding om nytt styre til Brønnøysundregistrene 

13/21 Oppfølging av saker etter forrige styremøte 

14/21 Revidering av personalreglement 

15/21 Evaluering av strategi for 2019-2022 

16/21 Organisering ved IKA 

17/21 Revidering av selskapsavtalen 

18/21 Orienteringssaker 

19/21 Eventuelt 

 

 

STYREBEHANDLING:  

 

Sak 11/21 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 17.03.21 

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 12/21 Melding om nytt styre til Brønnøysundregistrene 

  Saken ble tatt til orientering.  

   

Sak 13/21 Oppfølging av saker etter forrige styremøte 

  Saken ble tatt til orientering.   

   

Sak 14/21 Revidering av personalreglement  

Revidert personalreglement ble godkjent med følgende merknad: ansattes 

representant støttet ikke forslaget om å fjerne ekstra fridag og 6-timers 

arbeidsdag i romjulen i reglementets § 4-4. 

 

Sak 15/21 Evaluering av strategi for 2019-2022 

Saken ble tatt til orientering. Strategien sendes arkivlederne i eierkommunene 

for evaluering og innspill til videre strategiarbeid. 

   

Sak 16/21 Organisering ved IKA 

Saken ble tatt til orientering.  
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Sak 17/21 Revidering av selskapsavtalen 

Saken ble tatt til orientering.  

    

Sak 18/21 Orienteringssaker: 

• Publisering av personopplysninger på Arkivportalen  

• Status på drift og tiltak i forbindelse med koronasituasjonen: det blir 

ordning med roterende hjemmekontor ut august. Lesesalen fortsetter å være 

åpen etter avtale inntil videre. I tillegg er holdes de fleste kurs, samlinger 

og møter digitalt.  
• Selskapsavtalen som ble vedtatt av representantskapet i 2020 er nå godkjent 

av samtlige deltakerne i selskapet og Brønnøysundregistrene.  

• Forlengelse av ordningsprosjekt for Tannhelse Rogaland FKF (i løpet av 

2022 vil alle tannhelsejournaler på papir være hos IKA). 

• Nye ordningsprosjekt for Klepp kommune, Sandnes kommune og 

Rogaland fylkeskommune. 
 

Sak 19/21 Eventuelt: 

• Neste møte: 22. september kl. 09:00 
 

 

MØTE HEVET:  kl. 11:00 

 

        

Sign.        Sign.     

Tone M. Haugen      Tor Ingve Johannessen 

Styrets leder       Daglig leder 

https://ikarogaland.no/aktuelt-publikum/personopplysninger-publisert-pa-nett/

