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032/19: Orientering fra daglig leder 

 
Behandling: 
Styret drøftet og påpekte viktigheten av at lov om offentlige anskaffelser følges. 

 

 

Vedtak: 
1. Saken tas til orientering 

2. Styret ber administrasjonen om å legge fram et mandat til en forvaltningsrevisjon knyttet til 
offentlige anskaffelser til neste styremøte. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

: Orientering personal og administrasjon 05/2019 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

: Faglig orientering - desember 2019 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

033/19: Strategiplan IKA2025 

 
Behandling: 
Styret diskuterte form, innhold og omfang av strategidokumentet 

 

Vedtak: 
1. Styret gir sin tilslutning til hovedinnretningen i det foreliggende strategidokument. 
2. Styret ber om at strategidokumentet konkretiseres og legges fram for behandling i styret i 

neste møte. 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

034/19: Økonomi pr 31.10.19 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Økonomi pr 31.10.19 tas til orientering 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

035/19: Høring - Forslag til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver 

 
Behandling: 
Styret påpekte viktigheten av at problemstillinger med politiske dimensjoner blir forankret i styret og 
i eierskapet. 

 

Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

036/19: Etikk og etiske kjerneverdier 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
1. Styret vedtar rammene for arbeidet med etiske verdier for selskapet 
2. Styret ber om å få en sak om varslingsrutiner til neste møte 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

037/19: Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

038/19: Styrets årshjul 2020 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Følgende årshjul vedtas  

Onsdag 5. februar kl 09:00 - styremøte 

Torsdag 19. mars - reservedato for styremøte 

Onsdag 22. april (evt onsdag 29 april) - representantskapsmøte 

Tordag 28. mai kl 09:00 - styremøte 

Tordag 3. september kl 09:00 - styremøte 

Torsdag og fredag 15.-16. oktober - styreseminar med styremøte 

Onsdag 28. oktober - eiermøte 

Torsdag 3. desember kl 09:00 - styremøte 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

039/19: Igangsettelse av valgkomiteen 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Styret anmoder valgkomiteen om å foreslå ny leder og nestleder til representantskapet 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

040/19: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger 



 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


